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Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2008 

1. LES FUNDACIONS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

1.1.1 Aspectes generals 

El concepte de fundació pública de la Generalitat va ser introduït per la Llei 11/2000, de 
28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i 
d’Organització de la Generalitat Valenciana, que va afegir un nou apartat 3 a l'article 5 
del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, que va quedar 
redactat de la manera següent: 

“Tindran la consideració de fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, 
als efectes d’aquesta Llei, les fundacions en la dotació de les quals participen 
majoritàriament, directament o indirecta, la Generalitat Valenciana, les seues 
entitats autònomes o d’altres entitats que conformen el seu sector públic. La 
seua creació requerirà en tot cas d’autorització prèvia del Govern Valencià”. 

Les fundacions són organitzacions constituïdes sense ànim de lucre que, per voluntat 
dels seus creadors, tenen afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de 
finalitats d’interés general. Gaudeixen de personalitat jurídica a partir de la inscripció de 
l’escriptura pública de la seua constitució en el Registre de Fundacions. 

El règim jurídic de les fundacions del sector públic de la Generalitat ve determinat 
fonamentalment per la normativa que es relaciona tot seguit: 

a) General-pressupostària 

- 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, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

b) De fundacions 

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

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense 
Finalitats de Lucre i dels Incentius Fiscals de Mecenatge. 

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

- Estatuts de les fundacions. 

c) Contractació 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova 
el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la LCAP. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la 
Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es 
regulen els registres oficials de contractes i de 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 normes de funcionament i comunicació 
de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

d) Comptabilitat 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- 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 
comptables específics per a microempreses. 

- Reial Decret 776/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aproven les normes 
d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins de 
lucre i les normes d'informació pressupostària d'aquestes entitats. 

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

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

1.1.2 Òrgans de govern i control 

a) El Patronat 

En tota fundació ha d’existir, amb la denominació de Patronat, un òrgan de govern i 
representació al qual correspon complir les finalitats fundacionals i administrar els béns 
i drets que integren el patrimoni de la fundació. Estarà constituït pel nombre de patrons 
que determinen els estatus amb un mínim de tres. El Patronat elegirà d’entre els seus 
membres un president. En els estatus es podrà encomanar la gestió ordinària o 
administrativa de les activitats de la fundació a un gerent i preveure l’existència d’uns 
altres càrrecs amb funcions consultives o merament executives. 

b) El Protectorat 

És l’òrgan administratiu de la Generalitat que exerceix les funcions que li atribueixen 
les lleis respecte de les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana. Facilita el recte exercici del dret de fundació i assegura la 
legalitat de la seua constitució i funcionament. El Protectorat de les fundacions de la 
Comunitat Valenciana l’exerceix la conselleria competent en matèria de fundacions, 
actualment la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. La titularitat del 
Protectorat li correspon al conseller, sense perjudici de la possibilitat de la seua 
delegació o desconcentració. 

c) El Registre de Fundacions 

Sota la dependència del Protectorat figura el Registre de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana, adscrit a la secretaria general de la conselleria competent. L’estructura i 
funcionament del Registre estan regulats pel Decret 139/2001, de 5 de setembre, del 
Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. Són funcions d’aquest Registre: la inscripció de les fundacions de 
competència de la Generalitat, de les delegacions de fundacions sotmeses a d’altres 
protectorats i els altres actes que siguen inscriptibles; el dipòsit i arxiu dels documents 
establis en la normativa i la legalització dels llibres que hagen de dur les fundacions. 

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

a) Règim financer 

Està regulat en l’article 20 de la Llei 8/1998. En el seu apartat 1 s’indica que la 
fundació, per al desenvolupament de les seues activitats, es finançarà fonamentalment 
amb els recursos que provinguen del seu patrimoni i, si pertoca, amb aquells altres 
procedents de les ajudes, subvencions, donacions, herències i d’altres actes a títol 
gratuït, realitzats per persones físiques o jurídiques, siguen aquestes públiques o 
privades. 
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Per la seua banda, l’apartat 4 de l’esmentat article 20, en la redacció donada per la Llei 
9/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de modificació de la Llei 8/1998, de 
9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, estableix la destinació de les 
rendes i ingressos. 

En aquest sentit assenyala que les fundacions destinaran els ingressos totals que 
obtinguen durant l’exercici d’acord amb els següents percentatges: com a mínim el 70% 
dels ingressos nets i resultats ordinaris i extraordinaris que s’obtinguen per qualsevol 
concepte, per a la realització de les finalitats fundacionals, havent de ser aplicats en el 
termini comprés entre l’inici de l’exercici en què s’hagen obtingut els respectius 
resultats i ingressos i els quatre següents al tancament del dit exercici; al reemborsament 
de despeses al Patronat fins a un màxim del 10%, podent el Protectorat autoritzar 
excepcionalment l’augment del dit percentatge sense excedir del 20%. L’excedent de 
l’exercici s’aplicarà, en primer lloc, a compensar les pèrdues d’exercicis anteriors, i la 
resta es podrà aplicar bé a incrementar la dotació fundacional, o bé a reserves, segons 
l’acord del Patronat. 

b) Règim comptable i pressupostari 

Les fundacions del sector públic de la Generalitat estan subjectes al règim de 
comptabilitat pública, la qual cosa comporta l’obligació de retre comptes de les 
respectives operacions, qualsevulla que siga la seua naturalesa, a la Sindicatura de 
Comptes. 

La Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat 
estableix que les fundacions del sector públic de la Generalitat formaran i retran els seus 
comptes d’acord amb els principis i normes de comptabilitat recollits en l’adaptació del 
Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives, aprovat pel Reial 
Decret 776/1998, en tant no siga aprovat per la Intervenció General de la Generalitat el 
Pla Especial de Comptabilitat de les Fundacions de la Generalitat. Segons l’esmentat 
Pla General de Comptabilitat de les entitats sense finalitats de lucre, els comptes anuals 
estan formats pel balanç, el compte de resultats i la memòria. 

Els comptes de les fundacions del sector públic de la Generalitat són documents que 
formen part del Compte General de la Generalitat, segon que disposa l’article 73 del 
Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV). 

Els comptes corresponents a l’exercici de 2008 han sigut formulats i aprovats pel òrgans 
competents de les fundacions del sector públic de la Generalitat, i han sigut presentats 
en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, 
conforme a la normativa que hi és d’aplicació, el 29 de juny de 2009 juntament amb 
l’informe d’auditoria, si escau. 

El règim comptable i pressupostari de les fundacions està regulat en l’article 21 de la 
Llei 8/1998, en la seua nova redacció introduïda per la Llei 9/2008, que en el seu apartat 
3 estableix que en el termini màxim de sis mesos des del tancament de l’exercici, el 
Patronat de la fundació haurà d’aprovar el comptes anuals. Així mateix, l’apartat 8 
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estableix que hauran de ser presentats al Protectorat dins del deu dies hàbils següents a 
la seua aprovació, per al seu examen, comprovació de la seua adequació a la normativa 
vigent i dipòsit en el Registre de Fundacions dels següents documents referits a 
l’anterior exercici econòmic, en aplicació de la Disposició Addicional 6ª , modificada 
per la Llei 9/2008: 

- L’inventari valorat dels béns i drets de la fundació, en els termes que 
s’establisquen reglamentàriament. 

- El balanç de situació. 

- El compte de resultats. 

- Una memòria explicativa de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica, 
que inclourà el quadre de finançament, així com de l’exacte grau de compliment 
de les finalitats fundacionals. Així mateix, inclourà les variacions patrimonials i 
els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació. 

- La liquidació del pressupost d'ingressos i despeses. 

D’altra banda, s’estableix que en els tres últims mesos de cada exercici el Patronat 
aprovarà i remetrà al Protectorat el pressupost corresponent a l’exercici següent, 
acompanyat d’una memòria explicativa. 

Els pressuposts de la fundacions del sector públic de la Generalitat no s’integren en els 
de la Generalitat. A aquests efectes ha de tenir-se en compte que en la definició del 
pressupost de la Generalitat que estableix l’article 20 de TRLHPGV, no es contemplen 
les fundacions del sector públic de la Generalitat, que tampoc no les menciona l’article 
22.1 en establir que el pressupost serà únic i inclourà la totalitat de les despeses i 
ingressos de Generalitat, així com de les entitats autònomes i empreses públiques. 

En aquest sentit i tal com assenyalem en l’Informe de l’exercici anterior, seria 
convenient una homologació del TRLHPGV amb la Llei General Pressupostària, que sí 
contempla la integració dels pressuposts del sector públic fundacional en els Pressuposts 
Generals de l’Estat, com assenyala el seu article 33.1.b. 

c) Règim d’auditories 

La Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana (en la seua redacció anterior 
a les modificacions introduïdes per la Llei 9/2008), preveu en l’article 21.4 un règim 
d’auditories per a les fundacions del sector públic de la Generalitat, i determina que se 
sotmetran a auditoria externa els comptes de les fundacions en les quals concórreguen, 
en la data de tancament de l’exercici, durant dos anys consecutius, com a mínim dues de 
les set circumstàncies previstes en el dit article. 

En aquestes circumstàncies es troben aquelles fundacions, el valor total de patrimoni de 
les quals supere els 2.404.048 euros (el contingut del terme patrimoni s’identifica a 
aquests únics efectes amb l’actiu del balanç), que l’import dels ingressos nets per 
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qualsevol concepte supere els 2.404.048 euros, o que el nombre mitjà de treballadors 
empleats durant l’exercici siga superior a vint. 

Aquests informes d’auditoria externa es presentaran al Protectorat juntament amb els 
comptes anuals en el termini de deu dies hàbils següents a la seua aprovació pel 
Patronat, el qual una vegada examinats i comprovada la seua adequació a la normativa 
vigent, els dipositarà en el Registre de Fundacions. 

En l’exercici de 2008, s’ha trobat en aquest supòsit la Fundació Servei Valencià 
d’Ocupació de la Comunitat Valenciana. 

D’altra banda, les fundacions del sector públic de la Generalitat estan sotmeses al 
control que la Intervenció General de la Generalitat realitza sobre la seua gestió 
econòmica i financera, a través de l’auditoria pública, regulada en el capítol III bis del 
títol III del TRLHPGV. 

Aquesta auditoria pública s’exerceix en funció del que preveu el Pla Anual d’Auditories 
de la Intervenció General de la Generalitat, per a l‘execució de la qual es podrà 
sol·licitar la col·laboració d’empreses privades d’auditoria. 

L’auditoria pública adopta tres modalitats: de regularitat comptable, de compliment i 
operativa. Una modalitat dins de les auditories de regularitat comptable, és l’auditoria 
dels comptes anuals, regulada per l’article 63 del TRLHPGV, que la IGG realitza 
anualment sobre les entitats autònomes, empreses i fundacions, i que els seus informes 
ret a la Sindicatura de Comptes juntament amb els comptes anuals, segons que preveu 
l’article 62.bis.3. 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius 

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat 
financera del sector públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen. 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la Generalitat que 
realitza la Sindicatura de Comptes estan contemplats en l’article 8.3 de la Llei de la 
Sindicatura de Comptes. 

La Sindicatura, d’acord a la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix l’article 14, 
apartats 1 i 6, de la seua Llei de creació, estableix a través dels programes anuals 
d’actuació els ens que seran fiscalitzats cada any i el tipus d’auditoria que s’hi ha de 
realitzar. 

Conformement amb la disposició legal citada, el Consell de la Sindicatura va aprovar el 
22 de desembre de 2008 i va trametre a les Corts Valencianes el Programa Anual 
d’Actuació de 2009, en el qual, d’acord amb els objectius estratègics establits en el Pla 
Triennal 2008-2010 de la Sindicatura de Comptes, es fixaven amb detall els ens per 
fiscalitzar, tipus d’auditoria per realitzar i abast de cada fiscalització. 

2.2 Abast de la fiscalització 

Segons s’ha assenyalat en l’apartat 1.2 c), les fundacions del sector públic de la 
Generalitat estan sotmeses al Pla Anual d’Auditories de la Intervenció General de la 
Generalitat que realitza amb la col·laboració d’empreses privades d’auditoria. 

El Programa Anual d’Actuació de 2009 de la Sindicatura determina el conjunt d’entitats 
que formen la Generalitat i assenyala tres nivells de control diferenciats segons els 
objectius i abasts concrets establits per cadascuna de les fiscalitzacions: el control 
general, el control sobre àrees significatives i el control formal de rendició de comptes. 

En aquest sentit, el Programa Anual d’Actuació de 2009 contempla per a la fiscalització 
de les fundacions del sector públic de la Generalitat el control d’àrees significatives i el 
control formal de la rendició de comptes. 

En els següents paràgrafs s’amplia la informació sobre aquest aspectes i s’assenyalen les 
fundacions enquadrades en cada nivell de control. 

a) Control sobre àrees significatives 

Els objectius de la fiscalització en relació amb les fundacions incloses en aquest grup 
han consistit a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió, 
relativa a determinades àrees considerades significatives bé pel seu import, pel risc 
estimat d’auditoria o per qualsevol raó justificada, tenint en compte el coneixement que 
la Sindicatura de Comptes té sobre cadascuna de la fundacions. La fiscalització ha 

- 16 - 



Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2008 

inclòs també la comprovació de l’adequada aplicació de les disposicions transitòries 
relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat. En els respectius 
informes s’assenyalen explícitament les àrees fiscalitzades. 

Les fundacions incloses en aquest nivell de control han sigut les següents: 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Estudi de la Violència - Centre 
Reina Sofia. (FEV) 

- Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana (FOM). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques (FCAE). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i 
per a la Trobada Familiar (FAVIDE). 

- Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana (FPA). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimèntaria, 
Agroalimed (FIAG). 

b) Control formal de la rendició de comptes 

La fiscalització d’aquest grup ha consistit bàsicament a revisar que la presentació dels 
comptes s’ha realitzat en temps i forma que els comptes compleixen les formalitats 
exigides per la normativa aplicable i en la lectura i anàlisi dels informes d’auditoria 
realitzats per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) en col·laboració amb 
empreses privades d’auditoria. 

Aquest control té el caràcter de fiscalització periòdica en el sentit que les fundacions 
classificades en aquest grup seran objecte, periòdicament, bé d’un control general, bé 
d’un control sobre àrees significatives. En l’apartat 4.2 es detalla l’objectiu i abast de la 
fiscalització realitzada sobre aquestes fundacions. 

Les fundacions incloses en aquest nivell de control han sigut les següents: 

- Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la Comunitat Valenciana 
(FEB). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana del Centre d’Estudis Ambientals del 
Mediterrani (FCEAM). 

- Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la Comunitat Valenciana (FSVO). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Marca de Garantia del Port de València 
(FMGPV). 

- Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI). 
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- Fundació Valenciana de la Qualitat de la Comunitat Valenciana (FVQ). 

- Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana 
(FPORTS) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges (FLI). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts i de les Ciències 
(FCAC). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la 
Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital 
Clínic Universitari de València (FIHC). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals 
(FPRL). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció de les Arts 
Contemporànies (FPAC). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació de l’Audiovisual 
(FIA). 

- Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe de la Comunitat 
Valenciana (FIFE). 

- Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo (FMB). 

- Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana (FDH). 

- Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Estudi, la Prevenció i l’Assitència 
a les Drogodependències (FEPAD). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Aigua i Progrés (FAP). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l’Hospital 
Universitari Doctor Peset de València (FIHP). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l’Hospital General 
Universitari d’Alacant (FIHA). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València 
(FUIV). 
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- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la 
Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament a l’Hospital 
General Universitari d’Elx (FIHE) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per al Medi Ambient (FMA). 

- Fundació Pro Esport de la Comunitat Valenciana (FPE). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana enfront de la Discriminació i dels 
Maltractaments Tolerància Zero (FTZ). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana “Costa Azahar Festivales” (FCAF). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Qualitat de l’Educació (FCE). 

- Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana (FCOOP). 

- Fundació Gestió i Eficiència Empresarial Fundació de la Comunitat Valenciana 
(GEEF). 

Addicionalment i segons que estableix el Programa Anual d’Actuació de 2009, hem 
efectuat el seguiment de les recomanacions incloses en els nostres informes de 
fiscalització de l’exercici de 2007 de les fundacions que van ser objecte de control sobre 
àrees significatives per part de la Sindicatura i que en l’exercici de 2008 s’han inclòs 
dins del control formal i a les quals es va sol·licitar comunicació sobre les mesures 
adoptades (vegeu apartat 5 d’aquest Informe). 
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3. COMPTES RETUTS PER LES FUNDACIONS DEL SECTOR PÚBLIC 
DE LA GENERALITAT 

3.1 Les fundacions del sector públic de la Generalitat 

Com hem comentat en l’apartat 1.2b) anterior, les fundacions del sector públic de la 
Generalitat estan subjectes al règim de comptabilitat pública, la qual cosa comporta 
l’obligació de retre comptes a la Sindicatura de Comptes, a través de la Intervenció 
General de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, els comptes corresponents a l’exercici de 2008 han sigut 
presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat, conformement a la normativa que hi és d’aplicació, el 29 de juny de 2009, 
juntament amb l’informe d’auditoria, si n’hi havia, i s’adjunten en l’annex I d’aquest 
volum. El seu detall és el següent: 

- Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la Comunitat Valenciana 
(FEB). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana del Centre d’Estudis Ambientals del 
Mediterrani (FCEAM). 

- Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la Comunitat Valenciana (FSVO). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Marca de Garantia del Port de València 
(FMGPV). 

- Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Estudi de la Violència - Centre 
Reina Sofia (FEV). 

- Fundació Valenciana de la Qualitat de la Comunitat Valenciana (FVQ). 

- Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana 
(FPORTS). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de la Imatges (FLI). 

- Fundació Oftalmològina del Mediterrani de la Comunitat Valenciana (FOM). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts i de les Ciències 
(FCAC). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la 
Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital 
Clínic Universitari de València (FIHC). 
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- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals 
(FPRL). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques (FCAE). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció de les Arts 
Contemporànies (FPAC). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació de l’Audiovisual 
(FIA): 

- Fundació per a la Investigació a l’Hospital Universitari La Fe de la Comunitat 
Valenciana (FIFE). 

- Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo (FMB). 

- Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana (FDH). 

- Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i 
per a la Trobada Familiar (FAVIDE). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Estudi, la Prevenció i l’Assistència 
a les Drogodependències (FEPAD). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Aigua i Progrés (FAP). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l’Hospital 
Universitari Doctor Peset de València (FIHP). 

- Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana (FPA). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l’Hospital General 
Universitari d’Alacant (FIHA). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària, 
Agroalimed (FIAG). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València 
(FUIV). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la 
Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament a l’Hospital 
General Universitari d’Elx (FIHE). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per al Medi Ambient (FMA). 
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- Fundació Pro Esport de la Comunitat Valenciana (FPE). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana enfront de la Discriminació i dels 
Maltractaments Tolerància Zero (FTC). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana “Costa Azahar Festivales” (FCAF). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Qualitat de l’Educació (FCE). 

- Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana (FCOOP). 

- Fundació Gestió i Eficiència Empresarial Fundació de la Comunitat Valenciana 
(GEEF). 

Els comptes anuals de la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Medi Ambient 
(FMA) no han sigut remesos amb el corresponent informe d’auditoria de la Intervenció 
General de la Generalitat, ja que aqueixa Fundació no ha sigut integrada en el Pla Anual 
d’Auditories de la IGG. 

3.2 Balanços individuals i agregat 

Els quadres 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4, que han sigut elaborats per aquesta Sindicatura a partir 
dels comptes anuals retuts per les fundacions del sector públic de la Generalitat, mostren 
els balanços a 31 de desembre de 2008. Totes les xifres estan expressades en euros. 
L’última columna del quadre 3.4 mostra les xifres agregades. 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2008 

ACTIU FEB FCEAM FSVO FMGPV FGVI FEV FVQ FPORTS FLI 
ACTIU NO CORRENT 156.183 3.934.681 393.861 78.583 659 481.091 98.672 310.765 202.477 
Immobilitzat intangible 3.205 5.715 65.921 60.789  3.316 3.587   5.411 
Immobilitzat material 16.574 3.923.144 303.807 14.494 640 450.687 90.781 52.298 197.066 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a llarg termini 126.212           
Inversions financeres a llarg termini 10.192 5.822 24.133 3.300 19 27.088 4.304 258.467   
ACTIU CORRENT 1.081.383 4.609.314 201.399 651.082 204.904 259.807 583.900 1.166.986 6.902.001 
Existències 10.237 99.656  8.432  7.148  45.889 55.081 
Usuaris i d’altres deutors de l'activitat pròpia 77.368 4.364.969    225.044  254.718   
Deutor comercials i d’altres comptes per a cobrar 5.352 18.958 111.857 240.550 5.874  288.370 610.919 833.110 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a curt termini            
Inversions financeres a curt termini   12.642       1.500 
Perioditzacions a curt termini 6.955 4.088 1.925     595 4.870.144 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 981.471 121.643 74.975 402.100 199.030 27.615 295.530 254.865 1.142.166 

TOTAL ACTIU 1.237.566 8.543.995 595.260 729.665 205.563 740.898 682.572 1.477.751 7.104.478 
             

PATRIMONI NET I PASSIU FEB FCEAM FSVO FMGPV FGVI FEV FVQ FPORTS FLI 
PATRIMONI NET 982.698 5.728.998 396.771 454.145 203.549 256.972 163.426 1.118.149 (12.244.372) 
Fons propis 982.698 (915.502) 20.985 379.482 203.549 (21.250) 69.290 1.084.229 (12.244.372) 
Subvencions, donacions i llegats rebuts  6.644.500 375.786 74.663  278.222 94.136 33.920   
PASSIU NO CORRENT    220.193    7.156   
Provisions a llarg termini        7.156   
Deutes a llarg termini    220.193        
PASSIU CORRENT 254.868 2.814.997 198.489 55.327 2.014 483.926 519.146 352.446 19.348.850 
Provisions a curt termini      15.503      
Deutes a curt termini  2.050.910 41.399   48.753 180   7.200.000 
Beneficiaris - Creditors            
Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 115.121 706.060 157.090 55.327 2.014 419.670 518.966 352.446 12.052.850 
Perioditzacions a curt termini 139.747 58.027        96.000 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.237.566 8.543.995 595.260 729.665 205.563 740.898 682.572 1.477.751 7.104.478 

Quadre 3.1 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2008 

ACTIU FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
ACTIU NO CORRENT 19.098.910 228.255 208.456 202.435 22.300.954 124.797 31.135 1.588.703 163.028 754 
Immobilitzat intangible 185.290 37.720  37.406 6.302  1.338 8.453     
Immobilitzat material 18.913.620 184.932  162.946 22.286.355 124.797 25.741 1.580.250 103.022 754 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a llarg termini             
Inversions financeres a llarg termini  5.603 208.456 2.083 8.297  4.056  60.006   
ACTIU CORRENT 7.877.573 923.157 5.490.696 585.974 4.760.897 2.358.321 511.908 7.562.187 36.865 174.200 
Existències 215.961 4.494           
Usuaris i d’altres deutors de l'activitat pròpia 6.516.138 55.800 152.926     956.612   30.980 
Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 435.844 103.132 2.359.814 558.333 2.113.838 2.307.343 460.236 1.686.619 26.077   
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a curt termini  267.000           
Inversions financeres a curt termini 554.000  2.076.781     3.273.175   60.110 
Perioditzacions a curt termini 28.498 14.536   3.127  738 12.566   714 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 127.132 478.195 901.175 27.641 2.643.932 50.978 50.934 1.633.215 10.788 82.396 

TOTAL ACTIU 26.976.483 1.151.412 5.699.152 788.409 27.061.851 2.483.118 543.043 9.150.890 199.893 174.954 
                      

PATRIMONI NET I PASSIU FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
PATRIMONI NET 23.043.145 708.838 4.731.563 211.496 808.801 (940.702) 29.525 7.146.149 88.220 60.110 
Fons propis 7.358.612 617.347 2.728.405 39.728 (10.301.006) (940.702) 29.525 911.649 44.715 60.110 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 15.684.533 91.491 2.003.158 171.768 11.109.807   6.234.500 43.505   
PASSIU NO CORRENT 2.926.680    25.553.140 151.932   28.496   
Provisions a llarg termini      151.932       
Deutes a llarg termini 2.926.680    25.553.140    28.496   
PASSIU CORRENT 1.006.658 442.574 967.589 576.913 699.910 3.271.888 513.518 2.004.741 83.177 114.844 
Provisions a curt termini        30.945     
Deutes a curt termini 153.999 5.022  161.653 453.654 3.000.508 125.000  27.839   
Beneficiaris - Creditors           12.000 
Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 774.901 293.080 363.098 415.260 246.256 271.380 315.018 297.866 55.338 102.844 
Perioditzacions a curt termini 77.758 144.472 604.491    73.500 1.675.930     

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 26.976.483 1.151.412 5.699.152 788.409 27.061.851 2.483.118 543.043 9.150.890 199.893 174.954 

Quadre 3.2 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2008 

ACTIU FRE FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
ACTIU NO CORRENT 81.736 91.619 103.961 78.598 26.737 6.970.403 112.171 1.120.841 501.558   
Immobilitzat intangible 7.305 1.026 6.369 39.945 2.966 236.252 840 1.005.502 278.521   
Immobilitzat material 74.309 26.043 97.579 38.593 23.771 6.734.151 111.331 52.339 163.037   
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a llarg termini          60.000   
Inversions financeres a llarg termini 122 64.550 13 60    63.000     
ACTIU CORRENT 690.621 91.207 1.235.850 57.736 1.205.875 20.388.732 1.459.924 1.866.491 2.374.596 1.199.118 
Existències 1.376      729.090       
Usuaris i d’altres deutors de l'activitat pròpia 660.403 82.573 117.739     1.594.416 1.338.284 80.169 
Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar   1.056.511 38.861 829.852 19.247.602 455.448 3.394 67.123 709.643 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a curt termini              
Inversions financeres a curt termini   16.330 511  8.600  3.392     
Perioditzacions a curt termini   24.682  4.643  3.239 117.121     
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 28.842 8.634 20.588 18.364 371.380 403.440 1.001.237 148.168 969.189 409.306 

TOTAL ACTIU 772.357 182.826 1.339.811 136.334 1.232.612 27.359.135 1.572.095 2.987.332 2.876.154 1.199.118 
                      

PATRIMONI NET I PASSIU FRE FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
PATRIMONI NET 110.901 (549.649) 100.048 100.526 388.056 (2.423.658) 942.839 1.403.523 609.040 1.129.695 
Fons propis 110.901 (627.206) 47.791 25.270 231.745 (5.806.412) 942.839 346.779 176.878 375.415 
Subvencions, donacions i llegats rebuts  77.557 52.257 75.256 156.311 3.382.754  1.056.744 432.162 754.280 
PASSIU NO CORRENT 2.778 (43)    223.124        
Provisions a llarg termini              
Deutes a llarg termini 2.778 (43)    223.124        
PASSIU CORRENT 658.678 732.518 1.239.763 35.808 621.432 29.782.793 629.256 1.583.809 2.267.114 69.423 
Provisions a curt termini         8.073     
Deutes a curt termini 168.521 575.304 1.000.056 9.048 554.124 961.500 111.008 390.000 10.405   
Beneficiaris - Creditors              
Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 158.681 157.214 204.188 26.760 67.308 24.524.909 95.960 1.185.736 2.256.709 33.423 
Perioditzacions a curt termini 331.476  35.519   4.296.384 422.288    36.000 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 772.357 182.826 1.339.811 136.334 1.232.612 27.359.135 1.572.095 2.987.332 2.876.154 1.199.118 

Quadre 3.3 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2008 

ACTIU FMA FPE FTC FCAF FCE FCOOP GEEF AGREGAT 
ACTIU NO CORRENT   17.277  23.700 27.339 16.686 58.777.025 
Immobilitzat intangible   3.103   13.186 3.168 2.022.636 
Immobilitzat material   14.174  21.300 14.153 11.718 55.814.406 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a llarg termini        186.212 
Inversions financeres a llarg termini     2.400  1.800 753.771 
ACTIU CORRENT 1.477.692 90.147 696.303 490.030 153.209 188.339 128.599 79.737.023 
Existències     1.320 5.910  1.184.594 
Usuaris i d’altres deutors de l'activitat pròpia   370.952     16.879.091 
Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 23.238 683 49.736 447.879 144.080 181.000 24.585 35.445.861 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a curt termini        267.000 
Inversions financeres a curt termini 1.000.000  163     7.007.204 
Perioditzacions a curt termini       458 5.094.029 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 454.454 89.464 275.452 42.151 7.809 1.429 103.556 13.859.244 

TOTAL ACTIU 1.477.692 90.147 713.580 490.030 176.909 215.678 145.285 138.514.048 
                  

PATRIMONI NET I PASSIU FMA FPE FTC FCAF FCE FCOOP GEEF AGREGAT 
PATRIMONI NET 1.469.875 81.629 175.375 25.075 30.484 67.236 44.828 36.653.304 
Fons propis 220.875 81.629 175.375 25.075 30.484 47.191 29.942 (13.457.937) 
Subvenciones, donacions i llegats rebuts 1.249.000     20.045 14.886 50.111.241 
PASSIU NO CORRENT        29.113.456 
Provisions a llarg termini        159.088 
Deutes a llarg termini        28.954.368 
PASSIU CORRENT 7.817 8.518 538.205 464.955 146.425 148.442 100.457 72.747.288 
Provisions a curt termini        54.521 
Deutes a curt termini   1.707   140.487  17.191.077 
Beneficiaris - Creditors        12.000 
Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 7.817 8.518 536.498 464.955 146.425 7.955 100.457 47.498.098 
Perioditzacions a curt termini        7.991.592 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.477.692 90.147 713.580 490.030 176.909 215.678 145.285 138.514.048 

Quadre 3.4 
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3.3 Comptes de resultats individuals i agregat 

Els quadres 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8, que han sigut elaborats per aquesta Sindicatura a partir 
dels comptes anuals retuts per les fundacions del sector públic de la Generalitat, mostren 
els comptes de resultats de l'exercici de 2008. Totes les xifres estan expressades en 
euros. L’última columna del quadre 3.8 mostra les xifres agregades. 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2008 

  FEB FCEAM FSVO FMGPV FGVI FEV FVQ FPORTS FLI 

Ingressos de l‘entitat per l’activitat pròpia 572.367 3.197.983 3.217.526 440.800  1.074.012 1.132.583 949.528 8.913.320 

Ajudes monetàries i d’altres   (139)     (4.479)  (35.644)   

Vendes d’altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 28.468 1.079.094       9.541   

Variació d’existències de productes terminats i en curs         (12.165)  (4.977)   

Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu         5.656      

Aprovisionaments (252.272) 5.619   (1.562)  (21.477)  (164.063) (136.830) 

D’altres ingressos d’explotació   40.455    240.410   416.673 1.050 

Despeses de personal (231.368) (2.993.270) (2.370.593) (250.014) (39.616) (444.740) (379.747) (812.183) (2.969.575) 

D’altres despeses d’explotació (128.494) (1.083.245) (839.316) (202.411) (209.228) (567.000) (732.050) (353.472) (6.116.937) 

Amortització de l’immobilitzat (10.240) (481.512) (169.442) (49.248)  (65.097) (26.479) (20.000) (133.499) 

Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats de l’exercici   445.892 169.131 49.248  40.478      

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat   1.034 168  (359)       

D’altres resultats     852         

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (21.539) 211.911 8.326 (13.187) (8.793) 5.188 (5.693) (14.597) (442.471) 

Ingressos financers 62.545 796 5.998 12.677 9.445 244 5.693 11.761 1 

Despeses financeres (1.769) (170.298) (14.324) (497)  (5.044)    (271.775) 

Variació de valor raonable en instruments financers           3.885   

Diferències de canvi   (87)   20    15   

B) RESULTAT FINANCER 60.776 (169.589) (8.326) 12.200 9.445 (4.800) 5.693 15.661 (271.774) 

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 39.237 42.322   (987) 652 388  1.064 (714.245) 

Impost sobre beneficis               

D) EXCEDENT DE L’EXERCICI 39.237 42.322   (987) 652 388  1.064 (714.245) 

Quadre 3.5 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 
Comptes de resultats de 2008 

  FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 8.194.109 1.013.085 6.295.638 775.462 2.020.000 1.000.000 64.520 4.937.780   413.787 

Ajudes monetàries i d’altres  (53.373) (2.372.962)     (2.380.045)   (14.796) 

Vendes i d’altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil       264       

Variació d’existències de productes terminats i en curs              

Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu          7.754   

Aprovisionaments (1.952.750) (4.162)   (318.859) (59.996) (22.936)  (125.424) (304) (200.782) 

D’altres ingressos d’explotació 21.631    330 131.735 12.355 791.014  36.720   

Despeses de personal (2.811.138) (362.245) (1.870.957) (303.968) (287.884) (112.407) (263.253) (2.156.328) (19.171) (163.677) 

D’altres despeses d’explotació (675.800) (599.387) (87.197) (143.784) (697.357) (566.875) (574.033) (76.974) (13.049) (38.212) 

Amortització de l’immobilitzat (1.472.412) (65.682)   (25.912) (611.913) (37.524) (11.013) (378.059)   (65) 

Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats de l’exercici 1.360.448    25.912 311.561        

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (18.956) 12.808 6.632  (19.173) (116.941)       

D’altres resultats  8.620            

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 2.645.132 (50.336) 1.971.154 9.181 786.973 155.936 7.235 (179.050) 11.950 (3.745) 
Ingressos financers 59.251 12.564 139.777  188.038 1.896  236.513 2.899 4.502 

Despeses financeres (102)  (8) (8.872) (1.268.674) (157.937) (8.689) (1) (3.470) (757) 

Variació de valor raonable en instruments financers              

Diferències de canvi  11.208      (80)      

B) RESULTAT FINANCER 59.149 23.772 139.769 (8.872) (1.080.636) (156.041) (8.769) 236.512 (571) 3.745 

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 2.704.281 (26.564) 2.110.923 309 (293.663) (105) (1.534) 57.462 11.379   
Impost sobre beneficis              

D) EXCEDENT DE L’EXERCICI 2.704.281 (26.564) 2.110.923 309 (293.663) (105) (1.534) 57.462 11.379   

Quadre 3.6 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 
Compte de resultats de 2008 

  FRE FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 1.897.787 2.829.888 1.672.540 1.293.332 523.282 47.200.142 815.035 23.800   785.617 

Ajudes monetàries i d’altres (115.007) (458.854)    (211.718) (304.686) (28.212) (256.439)     

Vendes i d’altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil      168.368 1.367.240 338.617    170.114 

Variació d’existències de productes terminats i en curs              

Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu         604.807     

Aprovisionaments (207.559) (19.231) (254.916) (141.724)  (12.120.202) (149.041) (2.837.695)     

D’altres ingressos d’explotació  7.109 46.488    1.700 24.000 3.386.311   

Despeses de personal (1.286.977) (2.322.123) (650.513) (278.017) (374.044) (15.481.344) (355.501) (635.069) (507.125) (428.702) 

D’altres despeses d’explotació (254.819) (281.613) (688.725) (849.085) (56.916) (20.647.141) (295.359) (871.263) (2.688.495) (308.392) 

Amortització de l’immobilitzat (28.954) (6.546) (116.328) (13.052) (1.309) (1.019.128) (21.832) (7.963) (55.142) (3.391) 

Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats de l’exercici   9.438   530.550  4.463.301   316.213 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (6.010)  (2.384)   (189.400)  (479.054) (1.565) (417.041) 

D’altres resultats 8.031    (607) 302 11.199       

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 6.492 (251.370) 15.600 10.847 47.965 (652.771) 305.407 28.425 133.984 114.418 
Ingressos financers 108 2.571 137 12.816 7.216 81.910  13.505 20.158 83 

Despeses financeres (4.025) (37.912) (23.875) (10.275) (80) (84.960) (65) (4.111)     

Variació de valor raonable en instruments financers          (4.770)   

Diferències de canvi       (8.622)   (4)   

B) RESULTAT FINANCER (3.917) (35.341) (23.738) 2.541 7.136 (11.672) (65) 9.394 15.384 83 

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 2.575 (286.711) (8.138) 13.388 55.101 (664.443) 305.342 37.819 149.368 114.501 
Impost sobre beneficis       (2.336)       

D) EXCEDENT DE L’EXERCICI 2.575 (286.711) (8.138) 13.388 55.101 (666.779) 305.342 37.819 149.368 114.501 

Quadre 3.7 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Compte de resultats de 2008 

  FMA FPE FTC FCAF FCE FCOOP GEEF AGREGAT 

Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 42.000 50.000 927.312 906.225  159.454  103.338.914 

Ajudes monetàries i d’altres    (232.421)     (6.468.775) 

Vendes i d’altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil      1.952   3.163.658 

Variació de existències de productes terminats i en curs         (17.142) 

Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu         618.217 

Aprovisionaments     (879.747) (240.960) 5.910  (20.100.963) 

D’altres ingressos d’explotació      668.443 35 249.583 6.076.042 

Despeses de personal (66.624) (63.267) (334.598)  (202.735) (107.091) (100.925) (42.036.789) 

D’altres despeses d’explotació (3.413) (9.773) (506.199) (20.344) (233.956) (45.686) (148.224) (41.614.224) 

Amortització de l’immobilitzat    (4.017)  (4.675) (2.445) (4.469) (4.847.348) 

Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a resultats de l’exercici       1.501 4.469 7.728.142 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat         (1.230.241) 

D’altres resultats (5.212)      (6.852)  16.333 

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (33.249) (23.040) (149.923) 6.134 (11.931) 4.826 434 4.625.823 

Ingressos financers 110.124      1  1.003.229 

Despeses financeres      (1.128) (5.181)  (2.083.829) 

Variació de valor raonable en instruments financers         (885) 

Diferències de canvi        (434) 2.016 

B) RESULTAT FINANCER 110.124     (1.128) (5.180) (434) (1.079.469) 

C) RESULTAT ABANS  D’IMPOSTS 76.875 (23.040) (149.923) 6.134 (13.059) (354)  3.546.354 

Impost sobre beneficis         (2.336) 

D) EXCEDENT DE L’EXERCICI 76.875 (23.040) (149.923) 6.134 (13.059) (354)  3.544.018 

Quadre 3.8
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Fundacions del sector públic de la Generalitat sotmeses a aquest control 

Les fundacions del sector públic sotmeses a aquesta modalitat de control s’han detallat 
en l’apartat 2.2.b) anterior. 

Els aspectes més significatius quant a la creació i objectius d’aquestes fundacions es 
resumeixen per a cadascuna tot seguit, ordenades per data de constitució: 

Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la C.V. (FEB) 

Constituïda el 20 d’abril de 1990. El seu objecte fundacional comprén, com a aspecte 
més significatiu, la promoció d’investigacions i estudis en l’àmbit  del mercat borsari i 
financer, amb especial projecció sobre el mercat de la Comunitat Valenciana. 

Fundació de la C.V. del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (FCEAM) 

Constituïda el 15 de maig de 1991. El seu objecte fundacional principal consisteix a 
estudiar i descriure els canvis que han tingut i tenen lloc als ecosistemes mediterranis i 
la influència que l’home hi ha tingut, així com promoure l’educació i la formació en 
temes mediambientals mediterranis. 

Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la C.V. (FSVO) 

Constituïda el 24 de febrer de 1995. De caràcter essencialment tècnic i especialitzat, té 
com a activitat i finalitat bàsica mitjançar en el mercat de treball de la Comunitat 
Valenciana, i afavorir la coordinació entre l’oferta i la demanda d’ocupació en aquest 
mateix àmbit territorial, i crear-hi les oficines de col·locació necessàries per al 
desenvolupament de la tal activitat de col·locació dels treballadors. 

Fundació de la C.V. Marca de Garantia del Port de València (FMGPV) 

Constituïda el 22 de desembre de 1995. El seu objecte fundacional és la promoció i 
millora de la qualitat i competitivitat així com la seguretat i el desenvolupament de la 
gestió mediambiental dels serveis prestats per les comunitats portuàries en el marc del 
foment de l’economia i del perfeccionament de les seues estructures comercials. 

Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 

Constituïda el 8 d’octubre de 1996. El seu objecte social consisteix a destinar els 
rendiments que genere l’import de les fiances dels clients d’Iberdrola, S.A. dipositades 
en la Tresoreria de la Generalitat a finalitats socials d’interés comú. 
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Fundació Valenciana de la Qualitat de la C.V. (FVQ) 

Constituïda el 30 de març de 1998. El seu objecte social és el foment de l’economia des 
del vessant de la gestió de la qualitat, singularment l’assegurament de la qualitat dels 
processos i dels productes, l’increment de la productivitat, la implantació de la millora 
contínua i la recerca de l’excel·lència. 

Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la C.V: (FPORTS) 

Constituïda el 15 d’abril de 1998. El seu objecte fundacional és contribuir a fomentar la 
cooperació entre les distintes administracions per a facilitar el desenvolupament i 
l’adequació dels ports valencians a les noves demandes del transport, amb especial 
atenció a la millora dels seus accessos terrestres, àrees d’expansió, àrees d’activitats 
logístiques i àrees industrials associades. 

Fundació de la C.V. la Llum de les Imatges (FLI) 

Constituïda el 24 de març de 1999. Té com a objecte la restauració de béns mobles i 
immobles que representen el patrimoni històric i artístic de la Comunitat Valenciana i la 
organització d’exposicions o mostres de caràcter artístic i històric, i s’articula a través 
de la fundació mateixa la col·laboració de tots els agents socials, ja siguen públics, 
eclesiàstics o persones jurídiques privades, per a la divulgació del ric patrimoni entre la 
ciutadania. 

Fundació de la C.V. Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC) 

Constituïda el 23 de desembre de 1999 per l’empresa pública Ciutat de les Arts i de les 
Ciències, S.A. Entre les seues finalitats fundacionals estan la divulgació, suport i 
desenvolupament de la ciència i la tecnologia i les activitats per a desenvolupar pel 
Museu de les Ciències de València. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament a l’Hospital Clínic Universitari de València 
(FIHC) 

Constituïda el 19 de gener de 2000. La Fundació té per objecte genèric impulsar, 
promoure i afavorir la investigació científica i tècnica al si de l’Hospital Clínic 
Universitari de València, i en la seua Unitat Mixta d’Investigació. 

Fundació de la C.V. per a la Prevenció de Riscs Laborals (FPRL) 

Es va constituir mitjançant escriptura pública el 31 de març de 2000. La Fundació té 
com a objecte promoure la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball, 
mitjançant accions informatives, divulgatives, formatives i investigadores en matèria 
preventiva, així com l’assistència tècnica i promoció del compliment de la normativa 
aplicable de prevenció de riscs laborals. 
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Fundació de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies (FPAC) 

Constituïda el 9 d’abril de 2001.El seu objecte és la promoció, impuls i foment de la 
investigació i formació, producció i exhibició de les arts en totes les seues facetes, i 
afavorir totes aquelles iniciatives, projectes i activitats que perseguisquen el seu 
desenvolupament i consolidació. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació de l’Audiovisual (FIA) 

Constituïda el 22 de maig de 2001. El seu objecte social comprén la difusió de la cultura 
audiovisual, la promoció de la investigació acadèmica sobre els mitjans audiovisuals i la 
formació dels professionals de la indústria audiovisual. 

Fundació per a la Investigació a l'Hospital Universitari La Fe de la C.V. (FIFE) 

Constituïda el 24 de juliol de 2002. L’objecte de la Fundació comprén, principalment: 
promoure la investigació biomèdica a l’Hospital Universitari La Fe; promoure la 
docència i preparació dels postgraduats i investigadors; acreditar i garantir els projectes 
i el procés d’investigació a Hospital; cooperar amb institucions sanitàries i docents 
nacionals o estrangeres; gestionar el procés d’investigació a l’Hospital; concedir beques 
i ajudes econòmiques per a la investigació. 

Fundació Mediambiental de la C.V. Buseo (FMB) 

Constituïda el 31 d’octubre de 2002. El seu objecte principal és la promoció i posada en 
valor de l’embassament de Buseo i el seu entorn com a espai de rellevància 
mediambiental. 

Fundació de Drets Humans de la C.V. (FDH) 

Constituïda el 8 d’abril de 2003. Entre les seues finalitats fundacionals generals figura 
la defensa i la promoció dels drets humans per tot el món, i especialment en l’àrea 
mediterrània. 

Fundació Comunitat Valenciana-Regió europea (FRE) 

Es va constituir mitjançant escriptura pública el 7 de novembre de 2003. La Fundació té 
com a objecte social potenciar la participació de tots els sectors amb presència a la 
Comunitat Valenciana en les polítiques desenvolupades per la Unió Europea i impulsar-
ne el coneixement. 

Fundació de la C.V. per a l’Estudi, la Prevenció i l’Assistència a les 
Drogodependències. (FEPAD) 

Constituïda el 9 de juny de 2004. Té per objecte afavorir la millora en l’atenció i 
prevenció de les drogodependències, així com un major coneixement de la seua realitat 
al seu àmbit geogràfic d’actuació. 
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Fundació de la C.V. Aigua i Progrés (FAP) 

Constituïda el 18 de juny de 2004. Té per objecte potenciar i afavorir el 
desenvolupament d’un ús racional i solidari dels drets relatius a l’aigua, així com 
l’impuls cívic i institucional en defensa d’una política hídrica adequada a les necessitats 
de la Comunitat Valenciana i en particular de les transferències hídriques previstes en el 
Pla Hidrològic Nacional. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació a l’Hospital Universitari Doctor Peset de 
València (FIHP) 

Constituïda el 23 de juny de 2004. Té com a finalitat impulsar, promoure i afavorir la 
investigació científica i tècnica al si de l'Hospital Universitari Doctor Peset de València 
i en la seua Unitat d’Investigació. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació a l’Hospital General Universitari d’Alacant 
(FIHA) 

Constituïda el 21 de juliol de 2005. Té com a objecte principal l’impuls, promoció i 
desenvolupament de la investigació científica i tècnica en el camp de la biomedicina al 
si del Departament de salut 19, així com potenciar totes les accions dirigides a reforçar 
l’àrea docent del dit Departament. 

Fundació de la C.V. Universitat Internacional de València (FUIV) 

Constituïda el 16 de desembre de 2005. El seu objecte fundacional consisteix a 
promoure la creació de la Universitat Internacional de València per a la implantació 
d’estudis fonamentalment no presencials, així com el desenvolupament de programes de 
formació permanent, de postgrau, de potenciació de les arts i humanitats, i 
d’investigació i d’intercanvi de la informació tecnològica d’interés internacional i de 
col·laboració i cooperació al desenvolupament i a la innovació 

Fundació de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament a l’Hospital General Universitari d’Elx (FIHE) 

Constituïda el 19 de desembre de 2005. El seu objecte comprén promoure la 
investigació biomèdica a l’Hospital, promoure la docència i preparació dels 
postgraduats, cooperar per mitjà de convenis i concerts amb uns altres organismes així 
com amb institucions sanitàries o docents. 

Fundació de la C.V. per al Medi Ambient (FMA) 

Constituïda el 17 de gener de 2006. Té per objecte la realització de les següents 
activitats: investigació, educació i difusió mediambiental, protecció i conservació 
mediambiental a través de la restauració d’espais degradats i recuperació del patrimoni 
natural. La Fundació es regeix en observatori territorial i mediambiental del 
desenvolupament sostenible, a través d’accions en l’àmbit del social, científic i tècnic, i 
col·labora amb l’Institut d’Estudis Territorials i del Paisatge. 

- 35 - 



Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2008 

Fundació Pro Esport de la C.V. (FPE) 

Constituïda el 18 de gener de 2006. El seu objecte consisteix a desenvolupar i impulsar 
el Moviment Olímpic i Paralímpic a la C.V. sota els principis de la Carta Olímpica, i 
unir la cultura, l’educació i l’esport per al desenvolupament integral de la societat i 
contribuir així a un món millor i més pacífic, sense discriminacions de cap mena i 
mitjançant la divulgació de l’esperit i la filosofia de l’Olimpisme. 

Fundació de la C.V. enfront de la Discriminació i dels Maltractaments Tolerància Zero 
(FTZ) 

Constituïda  l’1 de febrer de 2006. El seu objecte comprén principalment lluitar contra 
qualsevol situació que impedisca  la plena equiparació de drets de la dona amb l’home, 
implicar la societat i les administracions públiques en la lluita contra la violència a les 
dones i investigar formes de combatre la violència de gènere. 

Fundació de la C.V. “Costa Azahar Festivales” (FCAF) 

Constituïda el 24 de novembre de 2006. Té per objecte la promoció, divulgació, foment, 
estímul, suport i desenvolupament de la cultura, la música, l’art, l’oci i quantes accions 
culturals, musicals, artístiques i lúdiques hi tinguen relació, desenvolupades a la 
província de Castelló i particularment al terme de Benicàssim. 

Fundació de la C.V. per a la Qualitat de l’Educació (FCE) 

Constituïda el 21 de febrer de 2007. Té per objecte principal impulsar la millora de la 
qualitat educativa a la Comunitat, i potenciar fonamentalment la formació i la 
col·laboració entre famílies, professorat i societat civil en el seu conjunt, per a facilitar 
la comunicació, coordinació i responsabilitat compartida en la inequívoca labor 
pedagògica  que tots ells compleixen. 

Foment del Cooperativisme Fundació de la C.V. (FCOOP) 

Constituïda el 7 de maig de 2007. Té per objecte facilitar i desenvolupar la trobada 
institucional de la Generalitat i el sector cooperatiu, per a la promoció i el foment del 
cooperativisme a la Comunitat Valenciana. 

Fundació Gestió Eficiència Empresarial Fundació de la C.V. (GEEF) 

Constituïda el 12 de juny de 2007. Té com a objecte principal el coneixement i 
col·laboració entre alts executius i empresaris de la Comunitat per a contribuir a la 
millora de la seua activitat empresarial i econòmica, i facilitar la qualitat i millora en la 
promoció de productes, serveis i activitats, així com la imatge de les empreses de la 
Comunitat. 
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4.2 Treball realitzat 

Els objectius bàsics que s’han verificat amb aquesta modalitat de control formal de la 
rendició de comptes han sigut els següents: 

a) Comprovar que les fundacions han aprovat i retut els seus comptes anuals en 
temps i forma i que els dits comptes compleixen les formalitats exigides per la 
normativa que hi és d’aplicació. 

b) Que en l’aplicació de l’article 21.3 de la Llei 8/1998 (en la seua redacció 
anterior a la modificació introduïda per la Llei 9/2008), el Patronat ha aprovat en 
l'últim trimestre de l’exercici de 2008 i remés al Protectorat el pressupost 
corresponent a l’exercici de 2009 acompanyat d’una memòria explicativa. 

c) Lectura i anàlisi dels informes d’auditoria, que en virtut de la Llei d’Hisenda, ha 
realitzat la Intervenció General de la Generalitat, amb la col·laboració de firmes 
privades d’auditoria, i que les conclusions principals dels quals s’han resumit 
per aquesta Sindicatura en l’apartat 4.3.2 d’aquesta Introducció. 

Les proves realitzades per a assolir els dits objectius, més aquelles addicionals que 
s’han considerat necessàries, han sigut les següents: 

- Sol·licitar a les fundacions les actes dels Patronats en les quals s’acorda 
l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici de 2008. 

- Verificar que els dits comptes anuals estan formats pel balanç, el compte de 
resultats i la memòria. 

- Comprovar que els comptes anuals han sigut retuts en aquesta Sindicatura de 
Comptes, juntament amb els informes d’auditoria, amb anterioritat al 30 de juny 
de 2009. 

- Lectura i anàlisi dels informes d’auditoria, que en virtut de la Llei d’Hisenda, ha 
realitzat la Intervenció General de la Generalitat, amb la col·laboració de firmes 
privades d’auditoria. 

- Sol·licitar a les fundacions el pressupost relatiu a l’exercici de 2009 i l'acta de la 
seua aprovació. 

- Sol·licitar a les fundacions sotmeses a control sobre àrees significatives en 
l’exercici de 2007, que informen a aquesta Sindicatura sobre les mesures 
adoptades en relació amb les incidències posades de manifest en els informes de 
fiscalització de l’exercici anterior. 
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4.3 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

4.3.1 En relació al compliment dels objectius a) i b) de l’apartat 4.2 

Les fundacions del sector públic de la Generalitat detallades en l’apartat 4.1 han 
aprovat, format i retut els seus comptes anuals de l’exercici de 2008 conformement amb 
les normes que hi són d’aplicació, amb les excepcions que s’assenyalen en el quadre 
4.1. Així mateix s’assenyalen les incidències detectades en relació al pressupost de 
2009.
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En relació amb el pressupost i als comptes anuals de 2008: 
 

Nom 

El Patronat no ha 
aprovat ni ha 

remés al 
Protectorat el 

pressupost de 2009 

Pressupost de 
2009 remés al 
Protectorat 

fora de 
termini 

Els comptes 
anuals no 
han sigut 

aprovats pel 
Patronat 

Els comptes anuals 
han sigut formulats 

i aprovats pel 
Patronat fora de 

termini 

En els comptes 
anuals no 

consta data de 
formulació 

En els comptes 
anuals no 

s’identifica la/les 
persona/es que els 

formulen 

Els comptes 
anuals no 

signats per tots 
els responsables 
que els formulen

Informació 
incompleta 
en memòria 

No han 
inclòs 

l’inventari 

F. d’Estudis Borsaris i Financers, F. de la C.V.          
F. de la C.V. del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani          
F. Servei Valencià d’Ocupació de la C.V.          
F. de la C.V. Marca de Garantia del Port de València          
F. Generalitat Valenciana-Iberdrola          
F. Valenciana de la Qualitat de la C.V.          
F. Inst. Portuari d’Estudis i Cooperació de la C.V.          
F. de la C.V. la Llum de les Imatges          
F. de la C.V. Ciutat de les Arts i de les Ciències          
F. de la C.V. per a la Investigació Hospital Clínic Universitari de València          
F. de la C.V. per a la Prevenció de Riscs Laborals          
F. de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies          
F. de la C.V. per a la Investigació de l‘Audiovisual          
F. per a la Investigació a l’Hospital Universitari La Fe de la C.V.           
F. Mediambiental de la C.V. Buseo          
F. de Drets Humans de la C.V.          
F. Comunitat Valenciana-Regió Europea          
F. de la C.V. per a l’Estudi, Prevenció i Assistència Drogodependències          
F. de la C.V. Aigua i Progrés          
F. de la C.V. per a la Investigació a l’Hospital Dr. Peset de València          
F. de la C.V. per a la Investigació a l’Hospital General d’Alacant          
F. de la C.V. Universitat Internacional de València          
F. de la C.V. per a la Investigació Biomèdica a l’Hospital General d’Elx          
F. de la C.V. per al Medi Ambient          
F. Pro Esport de la C.V.          
F. de la C.V. enfront de la Discriminació i els Maltractaments           
F. de la C.V. “Costa Azahar Festivales”          
F. de la C.V. para la Qualitat de l’Educació          
Foment del Cooperativisme F. de la C.V.          
F. Gestió i Eficiència Empresarial F. de la C.V.          

Quadre 4.1
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4.3.2 Resum de les conclusions principals que sorgeixen dels informes d’auditoria 
de comptes anuals que ha realitzat la Intervenció General de la Generalitat, 
amb la col·laboració de firmes privades d’auditoria. 

Aquests informes d’auditoria mostren opinions favorables sobre els comptes anuals de 
les fundacions de sector públic de la Generalitat de l’exercici de 2008, amb les 
excepcions que comentem tot seguit: 

Fundació de la C.V. del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (FCEAM) 

L’informe presenta una excepció per incertesa sobre la capacitat de la Fundació per a 
continuar la seua activitat, depenent de les aportacions que realitze la Generalitat. 

Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la C.V. (FSVO) 

L’informe presenta excepció per una incertesa sobre la capacitat de la Fundació per a 
continuar la seua activitat depenent de les aportacions que realitze la Generalitat. 

Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 

L’informe presenta una excepció relativa a què els comptes anuals de la Fundació no 
recullen l’import per a reintegrar a la Generalitat, en aplicació del Decret 204/1990, de 
26 de desembre. 

Fundació Valenciana de la Qualitat de la C.V. (FVQ) 

L’informe presenta dues excepcions, una de relativa a la comptabilitat dels ingressos de 
les subvencions de la Generalitat, i l’altra, a l'omissió de determinada informació en la 
memòria. 

Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la C.V. (FPORTS) 

L’informe presenta cinc excepcions, la primera relativa a una limitació a l’abast per la 
impossibilitat de verificar el valor de les existències, tres de relatives a l’omissió 
d’informació en la memòria, i finalment una excepció relativa a la forma de 
comptabilitzar els ingressos de les subvencions de la Generalitat. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament a l’Hospital Clínic Universitari de València 
(FIHC) 

L’informe presenta dues excepcions, una per una limitació a l’abast relativa a la 
impossibilitat d’obtenir evidència de l’aplicació de determinats principis comptables i 
una altra excepció relativa a la forma de comptabilitzar els ingressos de les subvencions 
de la Generalitat. 
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Fundació de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies (FPAC) 

L’informe presenta una limitació a l’abast referent a drets pendents de cobrament 
corresponents a exercicis anteriors de la Generalitat dels quals no se n’ha pogut obtenir 
evidència, i dues incerteses relatives a litigis en curs i a l’existència de fons propis 
negatius. 

Fundació de la C.V. per a l’Investigació de l’Audiovisual (FIA) 

L’informe presenta dues excepcions relatives a errors que impliquen reclassificacions de 
comptes. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació a l’Hospital Universitari La Fe de València 
(FIFE) 

L’informe presenta quatre excepcions, dues per limitació a l’abast davant la 
impossibilitat d’obtenir evidència de determinats saldos deutors i creditors de distintes 
rúbriques del balanç, i dues excepcions per errors sobre els quals es proposen 
determinats ajusts. 

Fundació de la C.V. Aigua i Progrés (FAP) 

L’informe present una incertesa relativa a possibles contingències fiscals en els 
exercicis oberts a inspecció fiscal. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació a l’Hospital General Universitari d’Alacant 
(FIHA) 

L’informe presenta set excepcions, tres per limitacions a l’abast, i quatre excepcions 
motivades per ajusts deguts a errors. 

Les limitacions a l’abast es deuen a: no haver obtingut la preceptiva “carta de 
manifestacions”, no haver rebut contestació a la confirmació de saldos de tercers amb 
els quals la Fundació manté transaccions importants, i a què el sistema de control intern 
no permet conéixer la situació de projectes d’investigació clínica i per tant no ha sigut 
possible quantificar l’import dels ingressos meritats per aquest concepte a 31 de 
desembre de 2008. 

Addicionalment, l’informe presenta quatre excepcions per determinats ajusts per errors 
tant en els ingressos com en les despeses de la Fundació. 

Fundació de la C.V. Universitat Internacional de València (FUIV) 

Atesa la importància de la limitació a l’abast i la incertesa que es descriuen, l’informe 
denega l’opinió sobre els comptes anuals de la Fundació. 
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Fundació de la C.V. per al Medi Ambient (FMA) 

Com es detalla en l’apartat 3.1 d’aquest Informe, la fundació no ha sigut inclosa en el 
pla d’auditories de la Intervenció General de la Generalitat. 

Fundació de la C.V. enfront de la Discriminació i dels Maltractaments Tolerància Zero 
(FTZ) 

L’informe presenta tres excepcions, una limitació a l’abast per no rebre la confirmació 
de tercers, un ajust per errors per la comptabilitat de despeses en l’exercici que 
corresponen a l’exercici següent i una excepció per incertesa sobre el desenllaç final del 
cobrament de determinats comptes deutors. 

Fundació de la C.V. per la Qualitat de l’Educació (FCE) 

L’informe presenta una excepció per la inadequada comptabilitat en l’exercici 
d’ingressos que corresponen a exercicis precedents. 

Fundació Gestió i Eficiència Empresarial F. de la C.V. (GEEF) 

L’informe presenta una excepció per incertesa sobre la capacitat de la Fundació per a 
continuar la seua activitat, depenent de les aportacions que realitze la Generalitat. 

En relació amb el resultat d’aquestes auditories, la Intervenció General de la Generalitat 
haurà de prendre les mesures necessàries tendents a què les fundacions que han sigut 
enumerades anteriorment corregisquen les excepcions esmentades, i efectuen el 
corresponent seguiment en l’exercici següent. 
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5. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

En compliment del que estableix l’article 11 de la Llei de Sindicatura de Comptes i el 
Programa Anual d’Actuació per a 2009, s’ha sol·licitat als responsables de les 
fundacions del sector públic de la Generalitat que van ser sotmeses a control d’àrees 
significatives en la fiscalització de l’exercici de 2007 i que en 2008 s’han inclòs dins del 
control formal, que comunicaren les mesures adoptades o en estudi per a corregir les 
incidències assenyalades en el seu contingut. 

A la data d’aquest Informe, se n’ha rebut contestació de dues, com indiquem en el 
quadre següent: 

 

Fundació 
Rebuda 

contestació 
Pendent de 
contestació 

Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la C.V.   

Fundació de la C.V. per a la Prevenció de Riscs Laborals   

Fundació C.V.-Regió Europea    

Quadre 5.1 
 

De l’anàlisi de les contestacions rebudes se’n desprén el següent: 

Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la C.V., manifesta en el seu 
escrit que ha posat en marxa totes les propostes realitzades en les nostres 
recomanacions. 

Fundació de la C.V. per a la Prevenció de Riscs Laborals, ha informat de l’aplicació de 
les mesures adoptades respecte a les recomanacions realitzades en l’Informe, excepte 
per a la recomanació referent a l’establiment de firmes mancomunades per a la 
disposició de fons en entitats financeres, per trobar aquesta mesura no operativa per al 
normal funcionament de la Fundació. 
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6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar pel Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com dels respectius acords del Consell d’aquesta Sindicatura de 
Comptes pels quals va tenir coneixement dels esborranys dels informes individuals de 
fiscalització, corresponents a l’any 2008, aquests informes es van remetre als 
comptedants per tal que, en els terminis concedits, formularen al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal assenyalar el 
següent: 

1.- Les entitats fiscalitzades han formulat, si pertocava, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de l’Informe. 

2.- Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3.- Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut dels informes 
individuals. 

4.- El text de les al·legacions formulades, si pertocava, així con els informes 
motivats que s’hi han emés, que han servit com a antecedent per a la seua 
estimació o desestimació per aquesta Sindicatura de Comptes, s’incorporen com 
a annex II. 


