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Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en 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 es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
comprovar si l'aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la introducció 
del nou Pla General de Comptabilitat ha sigut adequada, si la presentació dels comptes 
anuals de l'exercici de 2008 de la Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les 
Arts Escèniques (la Fundació) s'ha realitzat en temps i forma i si es compleixen les 
formalitats exigides per la normativa aplicable. 

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 terminat en la dita data, i 
els adjuntem íntegres –juntament amb l'informe d'auditoria– en l'annex d'aquest 
Informe. Els dits comptes foren formulats pel gerent de la Fundació el 31 de març de 
2009, aprovats pel seu Patronat el 17 de juny de 2009 i presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat –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 al 
que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la 
Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d'una firma privada 
d'auditoria. 

En aqueix informe s'emet una opinió amb dos advertiments, relatius a una limitació a 
l'abast (per la impossibilitat de verificar l'existència física de determinats béns de 
l'immobilitzat material) i a una incertesa (derivada de la inclusió en l'epígraf de 
l'immobilitzat material d'unes inversions realitzades per la Fundació en edificis dels 
quals no és propietari i dels quals no s'ha formalitzat el corresponent document que 
definisca la situació jurídica de tal situació). 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a comprovar si l'aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la 
introducció del nou Pla General de Comptabilitat i la formalització i presentació dels 
comptes anuals han sigut adequades. 

D'acord amb això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "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 a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de 

- 70 - 



Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques. Exercici de 2008 

la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

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, s'ha revisat el compliment per part de la Fundació 
de la legalitat vigent aplicable per a l'adequada formalització i presentació dels comptes 
anuals. 

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

- Llei de la Generalitat 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a 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, per mitjà 
del qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

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

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal dels entitats sense fins de 
lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 

- Reial Decret 1.270/2003, de 10 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
reglament d'aplicació de la Llei 49/2002. 

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

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

- Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, per mitjà del qual 
s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Estatuts de la Fundació. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 
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- Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, per mitjà del qual s'aprova l'adaptació del 
Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins de lucre. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a 
què estan subjectes les entitats de la Generalitat 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 el següent fet derivat del procés de transició al nou Pla General de 
Comptabilitat que afecta o podria afectar de forma significativa l'adequada presentació 
dels comptes anuals: 

- Tal com es comenta en l'apartat 4.2, l'epígraf d'"Immobilitzat material" comprén 
les inversions efectuades per la Fundació en edificis cedits en ús; però no 
disposen de cap document que formalitze la dita cessió ni els termes en què 
s'efectuaria. En aquest sentit, no podem quantificar l'efecte que aqueixa 
circumstància tindria sobre el balanç d'obertura de la Fundació a 1 de gener de 
2008 i sobre els comptes anuals a 31 de desembre de 2008. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, no s'han detectat 
durant el període objecte de fiscalització incompliments significatius de la normativa 
aplicable en relació amb l'adequació de la formalització i presentació dels comptes 
anuals. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques es constitueix 
per mitjà d'escriptura pública el 21 de setembre de 2000. S'inscriu en el Registre de 
Fundacions el 29 de gener de 2001. 

Segons els propis estatuts, el seu fi d'interés general, el constitueix la promoció, l'impuls 
i foment de l'economia, la investigació, formació, producció i exhibició de les arts 
escèniques, afavorint totes aquelles iniciatives, projectes i activitats que perseguisquen 
el desenvolupament i la consolidació de les dites arts. 

La dotació fundacional s'eleva a 30.050,61 euros, que corresponen íntegrament a la 
Generalitat Valenciana. 

Els estatuts estableixen que l'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, el qual està 
integrat per quinze patrons. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

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

- Programació de "Sagunt a Escena 2008". 

- Desenvolupament de l'esdeveniment cultural denominat "Peregrinatio. Terra 
Mare. Art a las ermites de Sagunt 2008". 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LA 
REVISIÓ EFECTUADA 

4.1 Revisió formal dels comptes anuals 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió de l'adequació de la formalització i 
presentació dels comptes anuals, es pot destacar que: 

- El pressupost de la Fundació corresponent a l'exercici de 2008 ha sigut aprovat 
pel Patronat el 2 d'octubre de 2008, fora del termini establit en l'article 21.3 de la 
Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en la 
seua redacció anterior a la modificació introduïda per la Llei de la Generalitat 
9/2008, de 3 de juliol. 

4.2 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que la Fundació ha preparat 
aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007. 

D'acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l'exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicial; raó per la qual no inclouen 
xifres comparatives. 

La fiscalització ha comprés 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 conformement als principis i les normes vigents amb anterioritat a l'entrada 
en vigor del nou Pla General de Comptabilitat. 

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passiu registrades en els 
assentaments de transició són raonables, conformement a les regles descrites en les 
disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007; amb les excepcions següents: 

- L'epígraf d'"Immobilitzat material" inclou les inversions efectuades per la 
Fundació en els edificis cedits en ús (antiga nau de Tallers Generals), per un 
import a 1 de gener de 2008 de 22.115.619 euros. Com que no hi ha cap 
document que formalitze la dita cessió, ni els termes en què s'efectuaria, no 
podem quantificar l'efecte que aqueixa circumstància tindria sobre el balanç 
d'obertura de la Fundació a 1 de gener de 2008. 

 Les inversions mencionades, que a 31 de desembre tenen un valor de 22.151.678 
euros, són amortitzades considerant-ne una vida útil de cinquanta anys. Tal com 
s'assenyala en la consulta número 6 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC), publicada en el seu "Butlletí Oficial" (BOICAC) número 77 
de 2009, l'amortització de les inversions dutes a terme sobre un bé cedit en ús es 
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realitzarà en funció de la seua vida útil, la qual serà igual a la duració de l'acord 
de cessió quan aquesta siga inferior a la vida econòmica de l'actiu cedit en ús. 

 Per tant, com que a la data del present Informe no es coneixen els termes en què 
se'n formalitza la cessió, no podem quantificar l'efecte que aquesta 
circumstància té sobre els comptes anuals de la Fundació a 31 de desembre de 
2008. 

Hem comprovat que en la nota número 14 de la memòria, "Aspectes derivats de la 
transició al Pla General de Comptabilitat", s'inclou un explicació de les principals 
diferències existents entre els criteris comptables aplicats en l'exercici de 2007 i el de 
2008; però no s'hi recull l'impacte que produeix aqueixa variació de criteris comptables 
en el patrimoni net, ja que no s'hi detalla la conciliació corresponent a la data del balanç 
d'obertura. Tampoc no comprén el balanç ni el compte de resultats inclosos en els 
comptes anuals de l'exercici de 2007, elaborats d'acord amb el Pla General de 
Comptabilitat vigent en aqueix exercici. 

4.3 Balanç i compte de resultats 

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

 
ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 22.300.954 
Immobilitzat intangible 6.302 
Immobilitzat material 22.286.355 
Inversions financeres a llarg termini 8.297 
Actiu corrent 4.760.897 
Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 2.113.838 
Perioditzacions a curt termini 3.127 
Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 2.643.932 

Total actiu 27.061.851 
   

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-08 
Patrimoni net 808.801 
Fons propis (10.301.006) 
Subvencions, donacions i llegats de capital i d'altres 11.109.807 
Passiu no corrent 25.553.140 
Deutes a llarg termini 25.553.140 
Passiu corrent 699.910 
Deutes a curt termini 453.654 
Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 246.256 

Total patrimoni net i passiu 27.061.851 

Quadre 1 
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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 2.020.000 

Aprovisionaments (59.996) 

D'altres ingressos d'explotació 131.735 

Despeses de personal (287.884) 

D'altres despeses d'explotació (697.357) 

Amortització de l'immobilitzat (611.913) 

Subvencions, donacions i llegats de capital imputats a resultats de l'exercici 311.561 

Deterioració i resultat per alienació d'immobilitzat (19.173) 

Resultat d'explotació 786.973 

Ingressos financers 188.038 

Despeses financeres (1.268.674) 

Resultat financer (1.080.636) 

Resultat abans d'imposts (293.663) 

Resultat exercici operacions continuades (293.663) 

Resultat de l'exercici (293.663) 

Quadre 2 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les mencions fetes en l'apartat 2 del present Informe, com a resultat del treball 
de fiscalització realitzat, escau efectuar les recomanacions següents: 

a) Tal com s'assenyala en l'apartat 4.1, la Fundació ha d'aprovar el pressupost de 
l'exercici dins dels terminis establits per la normativa. 

b) Instar l'Administració corresponent perquè eleve a document públic la cessió del 
dret d'ús dels terrenys i edificis de l'antiga nau de Tallers Generals, on la 
Fundació desenvolupa la seua activitat. 

 

 


