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Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària. 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 es preveu en 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 la Investigació Agroalimentària, Agroalimed, 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 pel gerent de la Fundació, amb data 13 d’abril de 2009 
aprovats pel Patronat de la Fundació amb data 29 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 LHPGV, realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la 
col·laboració d’una firma privada d’auditoria contractada per la IGG. En aquest informe 
s’emet una opinió sense advertiments. 

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 registrades en el compte 
de resultats de la Fundació en l’exercici de 2008, i a comprovar l’adequada 
formalització i presentació dels comptes anuals. 

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. 
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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 en la verificació, mitjançant 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 9/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, 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, pel qual s’aprova el 
Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Estatuts de la Fundació. 

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

- 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’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten o podrien afectar de forma 
significativa l’adequació dels epígrafs del balanç i del compte de resutlats relacionats 
amb les àrees fiscalitzades als principis comptables d’aplicació, i l’adequada presentació 
dels comptes anuals: 

a) Com comentem en l’apartat 4.1, la Fundació no ha comptabilitzat com actiu 
intangible el dret d’ús sobre l’immoble cedit de forma gratuïta durant cinc anys 
per l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries de la Generalitat, mitjançant el 
conveni de 2 de gener de 2006 i on la Fundació desenvolupa la seua activitat. 

 En no disposar a la data d’aquest Informe del valor raonable de dit dret, no 
podem quantificar l’efecte que aquesta omissió té sobre els comptes anuals de la 
Fundació a 31 de desembre de 2008. 

b) Com comentem en l’apartat 4.3 d’aquest Informe, el compte de resultats de 
l’exercici recull despeses per un import de 588.526 euros corresponents a 
compromisos de despesa per contractes i convenis formalitzats a finals de 
l’exercici de 2008 que es troben en la seua totalitat pendents d’execució a 31 de 
desembre de 2008. 

 D’acord amb la normativa comptable aplicable, les despeses s’han d’imputar a 
mesura que es produïsca el corrent real de béns i serveis que representen. En el 
cas esmentat, com que aquestes circumstàncies no s’han produït en l’exercici de 
2008, les despeses citades no han d’imputar al dit exercici amb el consegüent 
efecte en el compte de resultats. 

c) Tant els ingressos per subvencions, com les despeses per aprovisionaments que 
es reflecteixen en el compte de resultats de la Fundació, cal disminuir-los en 
1.594.416 euros. Aquesta circumstància té un efecte net nul en el resultat de 
l’exercici. 

 Com comentem en l’apartat 4.3 d’aquest Informe, aquests imports corresponen a 
l’execució de les tasques encomanades per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, referides al Pla Anual Zoosanitari de 2008 i en el qual la Fundació 
exerceix una funció anàloga a la de l’entitat col·laboradora. 

 Per tant, ja que aquestes tasques es realitzen per compte d’un tercer en execució 
d’un manament, els imports que se’n deriven no s’han de reflectir en el compte 
de resultats de la Fundació, solament s’han de registrar els moviments de 
tresoreria corresponents. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.2, no hem 
detectat durant l’exercici de 2008 incompliments significatius 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. 

D’altra banda, a continuació indiquem un altre aspecte d’interés observat en el curs de 
la fiscalització efectuada: 

- Com indiquem en els apartats 4.3 i 4.4 d’aquest Informe, la Fundació recull en el 
seu compte de resultats de l’exercici de 2008, despeses per import de 353.053 
euros derivats de la realització d’activitats que van ser incloses en els estatuts de 
la Fundació per mitjà d’una modificació dels articles 6 i 10 aprovada pel 
Patronat el 23 de desembre de 2008. 

 Aquestes modificacions van ser informades favorablement pel Protectorat el 7 
de gener de 2009, elevades a escriptura pública el 25 de febrer de 2009 i 
acordada la seua inscripció en el Registre de Fundacions, per Resolució de 14 
d’abril de 2009. D’acord amb l’article 23 de la Llei de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana, és a partir de la citada data quan tenen ple efecte les 
modificacions produïdes. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Mitjançant l’Acord de 25 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, s’acorda 
constituir la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació 
Agroalimentària, Agrolimed, i s’aproven els estatuts. Aquest Acord es va elevar a 
escriptura pública el 29 d’abril de 2005 i es va inscriure en el Registre de Fundacions el 
30 d’agost de 2005. 

La Fundació té per objecte fomentar la investigació científica, el desenvolupament 
tecnològic i la innovació en el camp agroalimentari. 

La dotació fundacional puja a 63.000 euros i es correspon amb 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 es troba 
integrat per set patrons nats per raó del seu càrrec i per patrons honorífics. 

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: 

- Actuacions formatives per mitjà de la seua col·laboració en cursos i màsters de 
postgrau adreçats als professionals del sector agroalimentari. 

- Transferència i divulgació dels resultats científics i tècnics generats per la 
investigació mitjançant congressos, seminaris, jornades, publicacions de llibres, 
així com la cooperació amb d’altres entitats i organitzacions representatives del 
sector agroalimentari valencià. 

- Identificació de problemes prioritaris, àrees amb dèficit de coneixements i 
necessitats de desenvolupament tecnològic i innovació dins del sector 
agroalimentari valencià. En aquest sentit, ha impulsat diversos projectes i línies 
d’investigació d’interés per al sector agroalimentari valencià cooperant amb les 
universitats i els centres científics de la Comunitat valenciana per a realitzar 
estudis i projectes d’investigació. 

- Formalització de convenis i acords de col·laboració amb l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries per a la inscripció i seguiment de les patents sobre les 
noves varietats de cítrics i fruitals desenvolupats per l’esmentat Institut. 

- L’execució de determinades actuacions de prevenció, control sanitari i 
d’introducció i promoció de la traçabilitat alimentària en la producció primària  
incloses en el Pla Anual Zoosanitari de 2008 a través de les agrupacions de 
defensa sanitària. 
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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, amb les excepcions següents: 

- La Fundació no ha comptabilitzat com actiu intangible el dret d’ús sobre 
l’immoble cedit de forma gratuïta durant cinc anys per l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries de la Generalitat mitjançant el conveni de 2 de gener 
de 2006 i on la Fundació desenvolupa la seua activitat. 

 Tal com assenyala la consulta 6 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC), publicada en el BOICAC núm. 77, l’entitat beneficiada per la 
cessió haurà de comptabilitzar el dret d’ús que rep com un actiu intangible pel 
seu valor raonable, registrant com a contrapartida un ingrés imputat directament 
al patrimoni net. Com que a la data d’aquest Informe no disposem  del valor 
raonable del dit dret, no podem quantificar l’efecte que aquesta omissió té sobre 
els comptes anuals de la Fundació a 31 de desembre de 2008. 

- En l’assentament de transició de primer de gener de 2008, no s’han donat de 
baixa 365.380 euros corresponents a elements de l’immobilitzat intangible 
(projectes I+D+i) que no complien els requisits d’actiu determinats en el marc 
conceptual del Pla General de Comptabilitat. Aquesta situació s’ha regularitzat 
al llarg de l’exercici, si bé la contrapartida utilitzada hauria d’haver sigut el 
compte “Reserves” del patrimoni net, en lloc del compte “Pèrdues procedents de 
l’immobilitzat intangible” de l’epígraf del compte de resultats de 2008, 
“Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat” (vegeu el quadre 2). 
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 Per tot això, tampoc no es van donar de baixa a 1 de gener de 2008 les 
subvencions de capital que finançaven en la seua integritat l’adquisició 
d’aquests elements. Aquesta situació també s’ha regularitzat amb posterioritat, si 
bé la contrapartida utilitzada hauria d’haver sigut el compte de “Reserves” en 
lloc del compte “Ingressos per subvencions” de l’epígraf del compte de resultats 
de 2008, “Subvencions afectes a l’activitat pròpia" (vegeu el quadre 2). 

Hem comprovat que en la nota 20 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, juntament 
amb una explicació de les principals diferències entre els criteris comptables aplicats en 
els exercicis de 2007 i 2008, així com la quantificació de l’impacte que produeix 
aquesta variació de criteris comptables en el patrimoni net a 1 de gener de 2008, data de 
la transició comptable. No obstant això, la Fundació no ha inclòs, com és preceptiu, una 
conciliació del patrimoni net referida al balanç d’obertura. 

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: 

- La Fundació ha de reclassificar l’import de la partida del patrimoni net, 
“Excedents d’exercicis anteriors”, per un import de 248.011 euros, al compte 
“Reserves”, també del patrimoni net, a fi de reflectir comptablement els acords 
sobre la distribució del romanent d’exercicis anteriors aprovats pel Patronat. 
Aquesta reclassificació no modifica l’import del patrimoni net que figura en el 
balanç de la Fundació a 31 de desembre de 2008 (vegeu el quadre 1). 

- Tant el secretari com el gerent de la Fundació tenen atorgats poders sense cap 
limitació. Aquesta circumstància s’ha de modificar per al manteniment d’un bon 
control intern, de manera que s’establisca una política d’autoritzacions 
mancomunada o la necessitat d’autorització per part dels òrgans prevists en els 
estatuts. 
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4.2 Balanç i compte de resultats 

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

 
ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 1.120.842  

Immobilitzat intangible 1.005.502  

Immobilitzat material 52.339  

Inversions financeres a llarg termini 63.000  

Actiu corrent 1.866.491  

Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 1.594.416  

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 3.394  

Inversions financeres a curt termini 3.391  

Perioditzacions a curt termini 117.121  

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 148.168  

Total actiu 2.987.332  
    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-08 

Patrimoni net 1.403.523  

Fons propis 346.779  

Dotació fundacional 63.000  

Reserves (2.052)  

Excedents d’exercicis anteriors 248.011  

Excedent de l’exercici 37.819  

Subvencions, donacions i llegats de capital i d’altres 1.056.744  

Passiu corrent 1.583.810  

Provisions a curt termini 8.074  

Deutes a curt termini 390.000  

Deutes amb entitats de crèdit 390.000  

Creditors comercials i d’altres comptes per  pagar 1.185.736  

D’altres creditors 1.185.736  

Total patrimoni net i passiu 2.987.332  

Quadre 1 
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El compte de resultats de la Fundació de 2008 es mostra a continuació en euros: 

 
COMPTE DE RESULTATS 2008 

Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 23.800 

- Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 23.800 

Ajudes monetàries i d’altres (256.439) 

- Ajudes monetàries (256.439) 

Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 604.807 

Aprovisionaments (2.837.695) 

D’altres ingressos d’explotació 24.000 

- Ingressos accessoris i d’altres de gestió corrent 24.000 

Despeses de personal (635.069) 

D’altres despeses d’explotació (871.263) 

Amortització de l’immobilitzat (7.963) 

Subvencions, donacions i llegats de capital i d’altres afectes a l’activitat 
mercantil traspassats a resultats de l’exercici 4.463.301 

- Afectats a l’activitat pròpia 4.463.301 

Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat (479.054) 

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 28.425 

Ingressos financers 13.505 

Despeses financeres (4.111) 

B) RESULTAT FINANCER 9.394 

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 37.819 

D) EXCEDENT DE L’EXERCICI 37.819 

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 fundacionals, d’una mostra del 58,5% del total de les 
despeses registrades en “Aprovisionaments” i del 76,8% dels registrats en “D’altres 
despeses d’explotació”. 
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Com a resultat de la fiscalització efectuada, en els apartats següents es mostren els 
comentaris sobre els aspectes més significatius observats. 

4.3 Aprovisionaments 

Aquest epígraf, per un import de 2.837.695 euros, representa el 55,7% de les despeses 
registrades en el compte de resultats de l’exercici de 2008. En el quadre següent, en 
euros, mostrem el seu desglossament: 

 
Concepte Import 

Despeses de formació 2.100 

Observatori de preus agroalimentaris 156.426 

Pla Estratègic I+D+i agroalimentari 93.772 

Serveis veterinaris pla zoosanitari 1.594.511 

SIG de citricultura Comunitat Valenciana 559.512 

Mapa sanitari avícola C.V. 2008-2009 118.475 

Caracterització qualitat làctia C.V. 2008-2009 113.100 

SIG cuniculicultura Comunitat Valenciana 199.799 

Total 2.837.695 

Quadre 3 
 

L’apartat 10, “Ingressos i despeses”, de la memòria dels comptes anuals de la Fundació 
que s’adjunta en l’annex d’aquest Informe, mostra la informació pertinent sobre els 
conceptes indicats en el quadre 3 anterior. 

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

- Per a dur a terme l’execució del Pla Estratègic I+D+i agroalimentari, la 
Fundació ha adjudicat un contracte de serveis a un tercer. D’acord amb la 
normativa aplicable –Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic–, el procés d’adjudicació, en tractar-se d’un contracte no subjecte a 
regulació harmonitzada, s’ha realitzat d’acord amb les instruccions de 
contractació elaborades per la Fundació, adjudicant-se a l’oferta econòmicament 
més avantatjosa. En l’apartat 5 d’aquest Informe detallem les recomanacions que 
han sorgit de la revisió d’aquest procés de contractació. 

- Les despeses derivades de l’execució dels Serveis Veterinaris Pla Zoosanitari, 
han pujat a 1.594.511 euros. L’execució d’aquests serveis deriva de la Resolució 
de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per 
la qual s’adjudiquen determinades tasques a la Fundació. Per a dur-les a terme, 
se li va concedir una subvenció nominativa destinada a l’execució de 
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determinades actuacions de prevenció, control sanitari i d’introducció i 
promoció de la traçabilitat alimentària en la producció  primària incloses en el 
Pla Anual Zoosanitari de 2008. 

 La finalitat d’aquesta subvenció nominativa és la de compensar als titulars de 
petites i mitjanes explotacions ramaderes els costs de prevenció i l’eradicació de 
les malalties d’animals, és a dir, els derivats dels controls sanitaris, proves i 
d’altres mesures de detecció de malalties. 

 Per al desenvolupament d’aquesta tasca, la Fundació ha exercit una funció 
anàloga a la d’entitat col·laboradora –encara que formalment no s’ha articulat la 
prestació de l’ajuda mitjançant aquesta figura–, per la qual cosa no s’ha de 
considerar com a beneficiària de la subvenció, ja que la seua funció s’ha limitat 
a ser un instrument de pagament i són els titulars de les explotacions ramaderes 
els qui tenen la condició de beneficiaris de les subvencions atorgades d’acord 
amb la Resolució de 31 de juliol de 2008. 

 Per tant, ja que aquestes tasques es realitzen per compte d’un tercer en execució 
d’un manament, no s’han de registrar en el compte de resultats de la Fundació. 
Solament s’han de registrar els moviments de tresoreria corresponents. En 
aquest sentit, tant els ingressos per subvencions com les despeses 
d’aprovisionaments, s’han de disminuir en 1.594.416 euros. Aquesta 
circumstància té un efecte net nul en el resultat de l’exercici. 

- Les despeses imputades a l’exercici de 2008 pel SIG de citricultura de la 
Comunitat Valenciana pugen a 559.512 euros. D’aquest import, 388.727 euros 
corresponen a l’import de l’acord de la comanda de gestió d’assistència tècnica 
formalitzada el 10 de novembre de 2008, que realitza la Fundació a l’empresa 
TRAGSATEC (filial de l’empresa estatal TRAGSA). 

 L’import citat de 388.727 euros correspon al compromís de despesa d’aquesta 
comanda de gestió que, a 31 de desembre de 2008, està pendent d’execució en la 
seua totalitat. D’acord amb la normativa comptable d’aplicació, les despeses 
s’han d’imputar a mesura que es produïsca el corrent real de béns i serveis que 
representen. En el cas citat, com que aquestes circumstàncies no s’han produït 
en l’exercici de 2008, les despeses no s’han d’imputar al dit exercici, amb el 
consegüent efecte en el compte de resultats. 

 Igual ocorre amb les despeses derivades de l’execució del SIG de 
cuniculicultura de la Comunitat Valenciana per un import de 199.799 euros, 
corresponents a l’import del contracte formalitzat el 18 de desembre de 2008 
amb Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, S.A. (VAERSA) per a 
l’elaboració d’un sistema d’informació geogràfica per a identificar i avaluar la 
incidència de la superpoblació de l’oryctolagus cuniculus en els conreus de la 
comarca Utiel-Requena i el termini d’execució del qual s’estableix en 12 mesos 
des de la seua signatura. En l’apartat 5 d’aquest Informe, es detallen les 
recomanacions que han sorgit de la revisió d’aquest procés de contractació. 

- 121 - 



Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària. Exercici de 2008 

- Les despeses per l’elaboració del Mapa sanitari avícola i per la Caracterització 
de la qualitat làctia, per un import conjunt de 231.575 euros, deriven de la 
realització d’activitats que no estaven inicialment considerades en els estatuts i 
que van ser incloses per una modificació aprovada pel Patronat el 23 de 
desembre de 2008. 

 Aquestes modificacions (articles 6 i 10) van ser informades favorablement pel 
Protectorat el 8 de gener de 2009, elevades a escriptura pública el 25 de febrer 
de 2009 i acordada la seua inscripció en el Registre de Fundacions per Resolució 
de data 14 d’abril de 2009. D’acord amb l’article 23 de la Llei de Fundacions de 
la Comunitat Valenciana, és a partir de la citada data quan tenen ple efecte les 
modificacions produïdes. 

4.4 D’altres despeses d’explotació 

Aquest epígraf, per un import de 871.263 euros, representa el 17,1% de les despeses 
registrades en el compte de resultats de l’exercici de 2008. En el quadre següent es 
mostra el seu desglossament, en euros: 

 
Concepte Import 

Despeses en investigació i desenvolupament de l’exercici 612.612 

Serveis de professionals independents 24.769 

Primes d’assegurances 1.486 

Serveis bancaris i similars 222 

Edicions, publicacions i d’altra transferència 195.961 

D’altres serveis 27.845 

D’altres tributs 132 

Dotació a la provisió per operacions comercials 8.074 

Despeses excepcionals 162 

Total d’altres despeses d’explotació 871.263 

Quadre 4 
 

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

a) En relació amb les despeses en investigació i desenvolupament: 

- De l’import total d’aquestes despeses, han sigut registrades en l’actiu i 
romanen com a immobilitzat intangible a 31 de desembre de 2008, un total 
de 491.134 euros, 220.365 dels quals no reuneixen tots els requisits exigits 
per a comptabilitzar-los en l’actiu. 
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- L’import restant de 121.478 euros, són despeses que deriven de les activitats 
que no estaven inicialment considerades en els estatuts i que van ser incloses 
per una modificació aprovada pel Patronat el 23 de desembre de 2008 (vegeu 
les comentaris sobre un cas similar en l’apartat 4.3 anterior). Aquestes 
despeses van ser inicialment imputades en l’actiu com a immobilitzat 
intangible, però han sigut donades de baixa a 31 de desembre de 2008 per no 
reunir els requisits exigits per a mantenir-les en l’actiu. 

b) En relació amb d’altres despeses revisades per conceptes com ara despeses 
de fires i congressos, despeses d’edicions de llibres i d’altres serveis, entre 
altres, cal indicar que, en general, estan adequadament suportats. No obstant 
això, en l’apartat 5 d’aquesta Informe indiquem les recomanacions que 
millorarien en alguns aspectes la gestió contractual derivada d’aquestes 
despeses. 
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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) L’article 37 dels estatuts de la Fundació hauria de recollir de manera explícita 
que en cas de liquidació, les entitats destinatàries dels béns i drets resultants han 
de ser “no lucratives”, tal com disposa la Llei de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

b) Millorar determinats aspectes del contingut de la memòria dels comptes anuals 
per a adequar-la en tots els seus apartats, a la informació exigida pel Pla General 
de Comptabilitat vigent 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 fins 
lucratius (la informació en algunes notes de la memòria és incompleta i s’utilitza 
una terminologia diferent a l’establida en la normativa comptable). 

c) Tant el secretari com el gerent de la Fundació tenen atorgats poders sense cap 
limitació. Aquesta circumstància s’ha de modificar per a mantenir un bon 
control intern de manera que s’establisca una política d’autoritzacions 
mancomunada o la necessitat d’autorització per part dels òrgans prevists en els 
estatuts. 

d) En el cas que la Fundació actue com a entitat col·laboradora d’una subvenció, 
aquesta s’haurà d’instrumentar de forma adequada per a complir els requisits i 
les obligacions que per a aquest tipus d’entitats estableix la llei de subvencions. 

e) La figura del conveni de col·laboració sols s’ha d’usar quan predomina la idea 
de col·laboració en la consecució d’un fi comú d’interés públic. Per als casos en 
què es produïsca l’equivalència de prestacions, s’ha de tramitar el corresponent 
expedient de contractació. 

f) Pel que fa al procés de contractació de béns i serveis que ha realitzat la 
Fundació, recomanem que: 

- En tots els acords d’adjudicació s’indique expressament l’import pel qual 
s’adjudica el contracte. 

- Es requerisca als licitadors, en tots els casos, la justificació de la seua 
capacitat per a contractar amb el sector públic. 

- El plec de condicions tècniques estiga adequadament formalitzat. 

- Els contractes que es formalitzen continguen, en tots els casos, les 
clàusules mínimes legalment previstes i que es realitze en els casos 
aplicables, la perceptiva comunicació al Registre Oficial de Contractes 
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de les dades dels contractes que s’hi formalitzen, així com les seues 
modificacions. 


