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Fundació de la C.V. per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i la Trobada Familiar. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si 
les despeses per aprovisionaments i d’altres despeses d’explotació registrades en els 
comptes anuals de l’exercici de 2008 de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a 
l’Atenció a les Víctimes del Delicte i la Trobada Familiar, (d’ara en avant la Fundació), 
es presenten adequadament d’acord amb els principis comptables aplicables, així com 
verificar el compliment de la legalitat vigent de la gestió dels fons públics durant el citat 
exercici en relació a l’àrea fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i l’avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern d’aquestes despeses de la Fundació. En els diferents 
apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions que haurien de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Fundació. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la Fundació, estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, 
el compte de resultats i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita data i 
s’adjunten íntegrament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests 
comptes van ser formulats per la directora general de la Fundació, amb data 8 d’abril de 
2009, aprovats pel Patronat el 22 de juny de 2009 i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), conformement a la 
normativa aplicable, el 29 de juny de 2009, juntament amb l’informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que atenent el 
que estableix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG 
amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria contractada per la IGG. 

En aquest informe s’emet una opinió amb advertiments que comprén una limitació a 
l’abast (referida a la confirmació de dues entitats financeres pendents de rebre), una 
incertesa (referida a la situació de desequilibri patrimonial) i dos advertiments (referits a 
una incorrecta periodització d’ingressos i despeses). 

Segons els objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha consistit a 
revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb les 
despeses per aprovisionaments i d’altres despeses d’explotació registrats en el compte 
de resultats de la Fundació en l’exercici de 2008, i a comprovar l’adequada 
formalització i presentació dels comptes anuals. 
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La fiscalització ha inclòs també la comprovació de l’adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

Per tot això, hem efectuat les proves d’auditoria financera considerades pertinents 
d’acord amb els “Principis i normes d’auditoria del sector públic” elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol i 
amb les “Directrius tècniques de fiscalització”, aprovades pel Consell de la Sindicatura 
de Comptes. Aquests procediments han consistit a realitzar proves selectives, revisar el 
control intern i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, atenent els 
objectius perseguits i l’abast assenyalat adés. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de la 
Fundació de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees 
fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2008, així com l’adequada 
formalització i presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, del compliment 
dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei de la Generalitat 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a l’exercici de 2008. 

- Llei de la Generalitat 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió  
Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de 
lucre (ESFL) i dels incentius fiscals al mecenatge. 

- Reial Decret 1.270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament 
d’aplicació de la Llei 49/2002. 

- Llei de la Generalitat 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

- Llei de la Generalitat 9/2008, de 3 de juliol, de modificació de la Llei 8/1998, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el 
Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 
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- Estatuts de la Fundació. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els 
registres oficials de contractes i contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de 
dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

- Reial Decret 1.515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de 
comptabilitat de petites i mitjanes empreses i els criteris específics per a 
microempreses. 

- Reial Decret 776/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova l’adaptació del Pla 
General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre el reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, s’ha posat 
de manifest un fet o circumstància que afecta o podria afectar de forma significativa 
l’adequació dels epígrafs del balanç i del compte de resultats relacionats amb les àrees 
fiscalitzades als principis comptables d’aplicació, i l’adequada presentació dels comptes 
anuals: 

- Com comentem en l’apartat 4.1, la memòria dels comptes anuals de la Fundació 
no recull en tots els apartats la informació exigida pel Pla General de 
Comptabilitat en vigor, i pel Reial Decret 776/1998, de 30 d’abril, pel qual 
s’aprova l’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense 
finalitats lucratives. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.2, hem 
detectat durant l’exercici de 2008 el següent incompliment significatiu de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades i amb 
l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals: 

- La formalització i aprovació dels comptes anuals de la Fundació presenten 
determinades insuficiències formals respecte als requisits que a tal efecte 
assenyala la normativa d’aplicació (vegeu l’apartat 4.1). 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Mitjançant l’Acord de 16 d’abril de 2004, del Consell de la Generalitat, s’acorda 
constituir la Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Atenció a les Víctimes del 
Delicte, i s’aproven els seus estatuts. Aquest Acord es va elevar a escriptura pública el 
20 de maig de 2004 i es va inscriure en el Registre de Fundacions el 25 de maig de 
2004. 

La Fundació té per objecte bàsic servei de suport a les distintes administracions 
ubicades a la Comunitat Valenciana pel que fa a l’ajuda de les víctimes del delicte i 
d’altres actes violents, i a la trobada familiar derivat de procediments judicials. 

La dotació fundacional puja a 60.100 euros i correspon a la dotació inicial que va ser 
aportada i desemborsada per la Generalitat. 

Els estatuts estableixen que l’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat que ha 
d’estar integrat per un mínim de sis membres. Actualment el componen nou patrons. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Atenent el contingut de la memòria d’activitats de la Fundació de l’exercici de 2008, 
l’activitat realitzada s’ha centrat en les actuacions següents: 

- Oficines d’atenció a les víctimes del delicte: nombre d’actuacions realitzades de 
manera presencial o telefònica, distribuïdes per províncies, sexe i edat dels 
usuaris. Delictes i tipologia, ordres de protecció, nacionalitat i procedència de 
les víctimes. 

- Xarxa de punts de trobada familiar: nombre i tipologia d’expedients, modalitats 
d’atenció, distribució per províncies i classe d’usuaris, titulars de custòdia i edat 
dels menors. 

- Campanya de comunicació realitzada amb motiu de la realització del dia 
internacional per a eliminar la violència contra la dona, amb el detall dels actes 
organitzats i dels col·laboradors. 

- Signatura dels convenis amb entitats públiques per al sosteniment, ampliació o 
obertura de noves oficines d’atenció i punts de trobada familiar i per a la 
realització de pràctiques formatives. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat i d’altres aspectes generals 

Els comptes anuals de l’exercici de 2008 són les primeres que la Fundació ha formulat 
aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.515/2007. 

D’acord amb la disposició transitòria tercera del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l’exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no inclouen 
xifres comparatives. 

La fiscalització ha inclòs la comprovació de l’adequada aplicació de les disposicions 
transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat. 

La Fundació ha valorat els elements patrimonials per l’opció d’equivalència que 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s’han d’incloure en el balanç 
d’obertura d’acord amb els principis i normes vigents abans de l’entrada en vigor del 
nou Pla General de Comptabilitat. 

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d’actius i passius recollides en els 
assentaments de transició, són raonables segons les regles descrites en les disposicions 
transitòries del Reial Decret 1.515/2007. 

Hem comprovat que en la nota 21 de la memòria dels comptes anuals, “Aspectes 
derivats de la transició a les noves normes comptables”, es recull el balanç i el compte 
de resultats inclosos en els comptes anuals de l’exercici de 2007, que van ser 
formulades aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en el dit exercici, indicant 
que l’aplicació del nou Pla no ha comportat cap variació en els criteris comptables i 
l’impacte del patrimoni net a 1 de gener de 2008 és nul. S’ha canviat la nomenclatura i 
la numeració dels comptes anuals d’acord amb les disposicions legals. 

D’altres aspectes significatius que s’han posat de manifest en revisar la presentació i 
formalització dels comptes anuals de la Fundació i d’altres aspectes no relacionats 
directament amb les àrees fiscalitzades es detallen tot seguit: 

- Hem observat determinades insuficiències formals relacionades amb els comptes 
anuals presentats en aquesta institució per part de la IGG, pel que fa a la persona 
que signa els comptes (un membre del Patronat) i la seua aprovació (no inclou el 
full de signatura dels comptes per part dels patrons). El dit full de signatures sí 
que s’adjunta als comptes tramesos al Protectorat. 

 A més a més, cal indicar que en l’acta de la reunió del Patronat en què s’aproven 
els comptes, no hi ha menció expressa de la dita aprovació. 

- D’altra banda, la revisió realitzada sobre el contingut de la memòria econòmica 
dels comptes anuals, ha posat de manifest que, en general, la informació inclosa 
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en alguns apartats o és escassa i insuficient o bé no consta. En aquest sentit, la 
memòria dels comptes anuals de la Fundació s’ha d’elaborar d’acord amb la 
informació exigida pel Pla General de Comptabilitat i pel Reial Decret 
776/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova l’adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives. 

4.2 Balanç i compte de resultats 

El balanç de la Fundació a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 

 
ACTIU 31-12-2008 

ACTIU NO CORRENT 91.619 

Immobilitzat intangible 1.026 

Immobilitzat material 26.043 

Inversions financeres a llarg termini 64.550 

ACTIU CORRENT 91.207 

Usuaris i d'altres deutors de l’activitat pròpia 82.573 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 8.634 

TOTAL ACTIU 182.826 

  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2008 

PATRIMONI NET (549.649) 

Fons propis (627.206) 

Dotació fundacional/Fons social 60.100 

Excedents d’exercicis anteriors (400.595) 

Excedent de l’exercici (286.711) 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 77.557 

PASSIU NO CORRENT (43) 

Deutes a llarg termini (43) 

Deutes amb entitats de crèdit (43) 

PASSIU CORRENT 732.518 

Deutes a curt termini 575.304 

Deutes amb entitats de crèdit 575.304 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 157.214 

D’altres creditors 157.214 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 182.826 

Quadre 1 

- 86 - 



Fundació de la C.V. per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i la Trobada Familiar. Exercici de 2008 

El compte de resultats de la Fundació de 2008, es mostra tot seguit en euros: 

 
COMPTE DE RESULTATS 2008 

Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 2.829.888 

- Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 355.870 

- Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de 
l’exercici afectes a l’activitat pròpia. 2.474.018 

Ajudes monetàries i d’altres (458.854) 

- Ajudes monetàries (458.854) 

Aprovisionaments (19.231) 

D’altres ingressos d’explotació 7.109 

- Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de 
l’exercici afectes a la gestió corrent 7.109 

Despeses de personal (2.322.123) 

D’altres despeses d’explotació (281.613) 

Amortització de l’immobilitzat (6.546) 

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (251.370) 

Ingressos financers 2.571 

Despeses financers (37.912) 

B) RESULTAT FINANCER (35.341) 

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (286.711) 

D) EXCEDENT DE L’EXERCICI (286.711) 

Quadre 2 
 

Tal com hem indicat en l’apartat 1.2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés la revisió 
dels epígrafs relatius a “Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació”, 
comptabilitzats en el compte de resultats de 2008. 

La fiscalització ha consistit en la revisió de l’adequada comptabilitat, gestió, 
formalització i execució de conformitat amb la normativa reguladora, així com de 
l’adequació de la despesa als fins de la Fundació d’una mostra del 15% del total de les 
despeses registrades en “Aprovisionaments” i del 50% de les registrades en “D’altres 
despeses d’explotació”. 
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Com a resultat de la fiscalització efectuada, en els apartats següents mostrem els 
comentaris sobre els aspectes més significatius observats. 

4.3 Aprovisionaments 

Aquest epígraf, per un import de 19.231 euros, correspon en la seua totalitat a despeses 
per compres de material de papereria, impremta i d’altres generals. 

La revisió duta a terme ha posat de manifest com els aspectes més significatius els 
següents: 

- La Fundació ha d’elaborar un manual de procediments que detalle de forma 
clara i senzilla totes les tasques relatives al registre, comprovació i revisió, 
aprovació i comptabilitat de tots els documents rebuts per la Fundació amb 
transcendència econòmica. En aquest sentit, la Fundació assenyala en 
al·legacions que ha elaborat i està començant a posar en pràctica durant 
l'exercici de 2009 el manual de procediments. 

- La disposició de fons per als pagaments satisfets, s’ha efectuat de forma 
solidària. En aquest sentit, i en vistes d’un bon control intern, s’hi ha de realitzar 
de manera mancomunada. Quant açò, la Fundació ens ha comunicat que aquesta 
situació està en vies de solució en l’exercici 2009. 

- Les factures suport dels pagaments satisfets han d’acomplir en tots els casos 
amb els requisits de la legislació mercantil. 

4.4 D’altres despeses d’explotació 

Aquest epígraf, per un import de 281.613 euros, representa el 9% de les despeses 
registrades en el compte de resultats de l’exercici 2008. La memòria dels comptes 
anuals en la seua nota 13, relativa als ingressos i despeses, no ofereix cap informació 
sobre aquestes despeses. 

En el quadre següent es mostra el seu desglossament, en euros: 
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Concepte Import 

Arrendaments i cànons  26.189 

Reparacions i conservació  61.991 

Serveis de professionals independents  51.361 

Transports  3.597 

Primes d’assegurances  7.399 

Serveis bancaris i similars  163 

Publicitat, propaganda i relacions públiques  55.550 

Subministraments  18.404 

D’altres serveis 20.970 

Ajusts negatius en la imposició indirecta  35.676 

Despeses excepcionals  313 

Total d’altres despeses d’explotació 281.613 

Quadre 3 
 

La revisió duta a terme, ha posat de manifest com aspectes més significatius els 
mateixos que han sigut esmentats en l’apartat anterior. 

A més a més, cal dir que l’IVA suportat no deduïble ha sigut inadequadament imputat 
d’una forma global al compte “Ajusts negatius en la imposició indirecta”, quan hauria 
d’haver sigut imputat de forma individualitzada a cada una de les partides de despesa. 
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5. RECOMANACIONS 

A més del que hem indicat en l’apartat 2 del present Informe, com a resultat del treball 
de fiscalització realitzat, cal efectuar les recomanacions següents: 

a) S’ha d’establir una adequada política d’autoritzacions mancomunada per a la 
disposició de fons, així com per a la resta d’actuacions que comporten 
autoritzacions, d’acord amb els òrgans prevists en els estatuts. 

b) L’IVA suportat no deduïble ha de ser comptabilitzat d’acord amb la normativa 
comptable aplicable. 

c) Encara que en l’exercici de 2008 la Fundació no ha realitzat cap contracte que 
requerisca la tramitació del corresponent expedient subjecte a la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, ha d’aprovar el corresponent 
perfil del contractant (article 42 de la Llei) i, en els casos aplicables, comunicar 
–tal com és preceptiu– al Registre Oficial de Contractes les dades dels contractes 
que es formalitzen, així com les seus modificacions. 

En al·legacions, la Fundació assenyala que en la seua pàgina web ja figura el perfil del 
contractant que conté les instruccions que regeixen l'adjudicació dels contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada, aprovades per la Comissió Permanent del Patronat 
el 15 d'octubre de 2009. 

 


