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1. OBJECTIUS DE LA FISCALITZACIÓ 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2012, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte de determinar 
si els epígraf “Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació”, registrats en el 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici de 2011 del Palau de les Arts Reina Sofia, 
Fundació de la Comunitat Valenciana (en avant, la Fundació), es presenten 
adequadament, d’acord amb els principis comptables aplicables, i també verificar que 
ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici 
amb relació a l’àrea fiscalitzada. 

Atès que, com s’assenyala en l’interior de l’Informe, la Fundació s’extingirà l’1 de 
gener de 2013, i les seues funcions seran assumides per CulturArts Generalitat, tots els 
comentaris, les conclusions i les recomanacions que fem en el present Informe la 
direcció d’aquest nou ens els ha de tenir en consideració a fi que la seua gestió i 
comptes anuals futurs no presente les mateixes deficiències reiteradament posades de 
manifest en els informes de fiscalització de la Fundació. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la Fundació els componen el balanç a 31 de desembre de 2011, el 
compte de resultats, la memòria de la gestió econòmica i la memòria de les activitats 
fundacionals corresponents a l’exercici acabat en aqueixa data, i s’adjunten íntegrament, 
ensems amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes els va 
formular la Comissió Executiva de la Fundació el 29 de març de 2012, i el Patronat les 
aprovà el 29 de juny de 2012. La Intervenció General de la Generalitat (IGG) els 
presentà, juntament amb l’informe d’auditoria, el 29 de juny de 2012, dins el termini 
que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. 

L’esmentat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atès 
el que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza l’IGG 
amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. En aquest informe s’emet una 
opinió amb una reserva, derivada de la incertesa relativa a l’aplicació del principi de 
gestió continuada. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar que la Fundació ha aplicat adequadament la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb els epígrafs “Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació”, 
que ha registrat en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici de 2011, i a comprovar 
que ha formalitzat i presentat els comptes anuals de manera adequada, i també a 
verificar que ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. 

Així mateix, hem fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
anteriors informes de fiscalització. En particular, hem revisat la situació del sistema de 
control intern de la Fundació i hem actualitzat el coneixement relacionat amb les 
deficiències de control assenyalades en aquells informes, tant les de caràcter manual 
com les suportades pels sistemes d’informació. 

D’acord amb això, hem fet les proves d’auditoria financera que hem considerat 
pertinents conformement als Principis i normes d’auditoria del sector públic, elaborats 
per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat 
Espanyol i amb el Manual de fiscalització 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, considerant els objectius 
perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1 i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat que la Fundació ha complit la legalitat 
vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, en relació amb 
l’àrea fiscalitzada, durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2011. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar mitjançant proves selectives que s’han complit 
els aspectes rellevants que fonamentalment estableix la normativa següent: 
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General-pressupostària 

- Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
de 2011. 

- Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

- 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. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

Fundacions 

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

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

- Reial Decret 1270/2003, 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 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana, modificada per la Llei 9/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat. 

- Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Estatuts de la Fundació. 

Contractació 

- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per la 
Llei 34/2010, de 5 d’agost, i per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 
Sostenible. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres 
oficials de Contractes i de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat 
Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

- 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. 

Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- 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. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que s’ha 
d’incorporar a la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten o podrien afectar de manera 
significativa l’adequació dels epígrafs “Aprovisionaments” i “D’altres despeses 
d’explotació”, del compte de pèrdues i guanys, als principis comptables aplicables i a 
l’adequada presentació dels comptes anuals: 

a) A la darreria de l’exercici de 2011 i durant l’exercici de 2012 s’han produït una 
sèrie d’esdeveniments que tenen una importància molt rellevant, bé en relació 
amb els comptes anuals de l’exercici fiscalitzat, bé en relació amb la continuïtat 
futura de l’entitat, que, atesa la seua transcendència, haurien d’estar comentats en 
la memòria dels comptes anuals, però tanmateix no s’ha inclòs una menció 
referent a això. Aquestes qüestions fan referència al següent: 

- La inclusió de l’Entitat en el Pla Estratègic de Racionalització i 
Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Comunitat Valenciana, l’impacte del qual en la situació i evolució futura de 
l’Entitat pot afectar l’aplicació del principi d’entitat en funcionament (vegeu 
els comentaris en l’apartat 7.1 de l’Informe). 

Després de la rendició de comptes, el Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, 
del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector 
Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, ha establit en l’article 13 
l’extinció de la Fundació i l’assumpció de les seues funcions per CulturArts 
Generalitat a partir de l’1 de gener de 2013. 

- L’Entitat va elaborar en 2011 un Pla de Sanejament —aprovat per la 
Comissió Executiva el 3 de novembre de 2011—, circumstància de què hom 
hauria d’haver informat en la memòria, juntament amb la millor estimació 
sobre el seu efecte monetari o, si escau, una manifestació sobre la 
impossibilitat de calcular-lo (vegeu els comentaris en l’apartat 7.2 de 
l’Informe). 

- La inclusió de l’Entitat en el mecanisme extraordinari de finançament per al 
pagament als proveïdors de les comunitats autònomes (vegeu els comentaris 
en l’apartat 7.3 de l’Informe). 

b) El patrimoni net de la Fundació i el resultat de l’exercici han estat negatius en 
21.976.421 euros i 7.495.401 euros, respectivament. Com indica la nota 2.b de la 
memòria, “la Generalitat Valenciana, com a entitat fundadora única, facilita el 
suport financer necessari per a garantir l’aplicació del principi de continuïtat, el 
funcionament de la Fundació i assegurar la realització dels actius i la liquidació 
dels passius pels valors i terminis que reflecteix el balanç de la situació de la 
Fundació.” 
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El suport financer de la Generalitat es manté mitjançant la concessió de 
subvencions, que en 2011 es varen pressupostar en la Llei de Pressuposts de la 
Generalitat en 17,5 milions d’euros i finalment han ascendit a 16,6 milions 
d’euros. 

En la subvenció aprovada en la Llei de Pressuposts de la Generalitat no s’inclogué 
la partida de 5.500.000 euros per al lloguer de l’edifici del Palau a la Ciutat de les 
Arts i de les Ciències, SA, inclosa en el pressupost aprovat per la Fundació, 
circumstància que també ha contribuït a la formació del dèficit de l’exercici. 

La diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent, és a dir, el fons de maniobra 
de la Fundació, al tancament de l’exercici, ha passat de 19,3 milions negatius en 
2010 a 26,2 milions negatius en 2011, cosa que revela la deterioració de la 
situació financera de la Fundació. 

c) Durant la realització de la fiscalització hem observat una sèrie d’incompliments en 
els procediments de gestió i de deficiències significatives de control intern, que 
detallem al llarg del present Informe, els quals posen en qüestió l’eficàcia del 
sistema de control intern de la Fundació i afecten la fiabilitat de la informació 
economicofinancera continguda en els comptes anuals. 

Per això, no pas totes les despeses efectivament realitzades s’han tramitat d’acord 
amb els procediments aprovats ni han tingut entrada en el sistema administratiu 
comptable en temps i forma. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2, s’han posat 
de manifest durant l’exercici de 2011 els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) Per les raons exposades en els apartats 5 i 6 podem concloure que la Fundació no 
compleix de manera raonable amb els principis generals de contractació que 
estableix l’LCSP. 

b) Tal com estableix la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, la Fundació 
ha inclòs en la nota 14.2.1 de la memòria la informació preceptiva sobre els 
ajornaments de pagament a proveïdors. D’acord amb això, segons aquesta nota, el 
saldo pendent de pagament a proveïdors que acumula, a 31 de desembre de 2011, 
un ajornament superior al termini legal que estableix la Llei 3/2004, és de 
26.291.494 euros, que la Fundació deu principalment a CACSA. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana es va crear en 
2005, per Acord del Consell de la Generalitat de 14 de gener de 2005, i es va inscriure 
en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana el 15 de febrer de 2005. 

La seua finalitat és de programar i gestionar activitats de naturalesa artística en els 
espais escènics amb què el Palau de les Arts està dotat. 

La Fundació es regeix pels seus estatuts i les disposicions legals aplicables; en 
particular, per la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana. Els Estatuts van ser modificats, el 29 de juny 
de 2012, els seus articles 4 (“Nacionalitat i domicili”) i 38 (“Fusió i extinció”). 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Durant l’exercici de 2011 es varen portar a efecte les activitats previstes per a aquest 
període en les programacions 2010/2011 i 2011/2012. 

Les instal·lacions de la Fundació s’han cedit, durant 2011 per a realitzat 51 
esdeveniments distints de la programació musical, tal com n’informa la memòria 
d’activitats, inclosa en els comptes anuals. L’Entitat ha obtingut per aquestes cessions 
uns ingressos addicionals. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LA 
FISCALITZACIÓ EFECTUADA 

5.1 Comentaris generals sobre el sistema de control intern 

D’acord amb els seus estatuts, els òrgans responsables de la gestió de la Fundació són 
els següents: 

- El Patronat 

- La Comissió Executiva 

Té delegades totes les facultats del Patronat, excepte les indelegables. 

- La intendent 

Màxim òrgan de gestió de la Fundació. Dirigeix l’activitat artística i 
administrativa de la Fundació, en qualitat de màxim responsable. 

- L’administrador 

Depèn directament de la intendent, a qui ha d’assistir en la gestió de la Fundació. 
Dirigeix la gestió economicofinancera ordinària, d’acord amb les directrius de la 
intendència. 

Els òrgans gestors o direcció de la Fundació són responsables del fet que l’actuació 
d’aquesta s’ajuste a les lleis i reglaments aplicables. El control intern ha de supervisar la 
gestió de l’Entitat a fi de verificar que compleix la legalitat que li és aplicable. 

Malgrat que la Fundació disposa d’alguns sistemes de control potencialment eficaços 
(una aplicació informàtica de gestió potent, un servei de control intern, normes de gestió 
etc.), en el curs de la fiscalització s’ha revelat que la implantació d’aquests presenta una 
sèrie de deficiències de caràcter significatiu que els converteix en parcialment —i a 
vegades en gran mesura— ineficaços per a assolir els seus objectius de control, 
especialment en vista de les peculiaritats de l’activitat de gestió artística que duu a 
terme. 

La Fundació hauria d’adoptar com més prompte millor, a més de les assenyalades en 
altres apartats de l’Informe, les mesures necessàries per a resoldre les situacions 
següents: 

a) La Comissió Executiva (CE), en la reunió de 3 de novembre de 2011, va aprovar 
nous procediments de compres i despeses, i d’acompte i autorització de despeses 
de desplaçaments, que amplien i esmenen els anteriors. No obstant això, aquests 
procediments no es compleixen pas tots els casos, cosa que provoca que hi haja 
encara un volum significatiu de compres i despeses que no passen per la prèvia 
aprovació de la despesa i el control pressupostari. 
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Aquest fet implica que el departament administratiu comptable, al final de 
l’exercici, ha de sol·licitar a tots els departaments que actualitzen el sistema de 
compres per a reflectir les despeses ja realitzades. Per aquesta raó, al tancament de 
l’exercici de 2011 hom va aprovisionar manualment més de 550 posicions de 
sol·licituds de comandes (despeses pendents d’aprovació) per import de 550.000 
euros, almenys. No obstant això, varen quedar endemés pendents de 
comptabilitzar unes 300 posicions de sol·licituds de comandes, la majoria 
despeses de 2011, per un import aproximat de 130.000 euros, per la qual cosa les 
despeses de 2011 estan infravalorades en aqueix import. 

b) Hem observat que els procediments de compres aprovats per la CE no són pas 
seguits sempre. S’han d’activar tots els controls automàtics de l’aplicació 
informàtica de gestió perquè aquests controls siguen efectius, no sols teòrics. El 
seu compliment ha de ser supervisat  pel servei de control intern. 

També s’han de definir amb major claredat algunes de les fases del procediment 
de compres i concretar les persones competents per a aprovar cadascuna 
d’aquelles, assignant la responsabilitat que això comporte. 

S’ha d’establir un límit temporal per a justificar les despeses i la responsabilitat 
conseqüent en cas d’incompliment, com també un detall d’aquelles despeses que 
es poden fer, fins i tot per a la intendència. Hem observat que s’han presentat 
factures justificatives amb endarreriments de fins a tres anys. 

c) La Fundació no disposa d’un organigrama formalment aprovat en què queden 
perfectament delimitades les funcions i responsabilitats de cada membre de 
l’organització, i qui ha d’assumir les responsabilitats clau en cas d’absència o 
vacant del titular. Cal considerar una segregació raonable de funcions 
incompatibles, i reforçar la independència funcional del servei de control intern. 

d) Cal establir controls en l’emissió d’entrades gratuïtes i validar l’assistència dels 
invitats a les representacions, atès que actualment la Fundació assumeix l’IVA de 
totes les invitacions independentment de si hom n’ha fet ús. En aquest mateix 
sentit, cal establir control en l’emissió d’entrades gratuïtes a patrocinadors al 
començament de la temporada, per si aquests patrocinadors deixen de ser-ho. 

e) Tal com estableixen els Estatuts en l’article 24.f, a la intendent li competeix de 
“preparar, revisar i actualitzar, perquè el Patronat l’aprove, el programa plurianual 
d’activitats de la Fundació abans del 30 d’octubre”. No ens consta que aquest 
programa plurianual l’haja aprovat el Patronat ni la Comissió Executiva, en qui 
hom ha delegat aqueixa competència. 

f) La memòria d’activitats fundacionals ha d’indicar els recursos emprats i la 
procedència d’aquests en cada actualització realitzada, tal com requereix l’article 
21.3 de la Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. Així mateix, 
cal indicar els convenis que, si és el cas, s’hagen dut a terme amb altres entitats. 

g) Segons l’article 19 del Decret 139/2001 del Consell i posteriorment l’article 20 
del Decret 68/2011 del Consell, de Reglament de Fundacions, el Protectorat ha 
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d’autoritzar de manera prèvia la contractació de qualsevol patró de la Fundació o 
familiar. Hem observat que aquesta disposició no s’ha complit en un cas ni se 
n’ha informat en la memòria, contràriament al que estableix el Reial Decret 776 
de 1998 sobre la retribució i l’autorització sol·licitada al Protectorat. En 
al·legacions, la Fundació ha informat que el seu Patronat va acordar en la sessió 
de 29 de juny de 2012 d’iniciar els tràmits per a esmenar aquesta incidència, i 
hom requerí que per a la reunió següent es portaria una proposta de modificació 
dels estatuts per a adaptar-los a aquesta proposta. Amb això es pretén de donar 
solució a aquesta situació en el futur. 

h) En les fiscalitzacions d’exercicis anteriors hem revisat a fons els processos de 
gestió de compres i despeses i els sistemes d’informació que els serveixen de 
suport. L’abast de la fiscalització d’aquest exercici ha consistit a seguir les 
recomanacions d’exercicis anteriors. 

La situació ha millorat en alguns aspectes. En l’apartat 8 assenyalem les 
recomanacions que la Fundació ha seguit; la resta de recomanacions fetes en 
l’informe de l’exercici anterior encara són vàlides. 
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5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El quadre següent mostra, en euros, el balanç de la Fundació a 31 de desembre de 2011, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

ACTIU NO CORRENT 4.873.152 5.591.912 (12,9%) 

Immobilitzat intangible 96.136 172.173 (44,2 %) 

Immobilitzat material 4.777.016 5.419.739 (11,9 %) 

ACTIU CORRENT 6.883.279 9.054.718 (24,0%) 

Existències 264.845 306.714 (13,7 %) 

Deutors comercials i d’altres comptes per 
cobrar 3.715.211 5.011.459 (25,9 %) 

Inversions financeres a curt termini 17.344 8.600 101,7% 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.885.879 3.727.945 (22,6 %) 

Total actiu 11.756.431 14.646.630 (19,7%) 

PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

PATRIMONI NET (21.976.421) (14.178.003)  (55,0%) 

Fons propis (24.468.636) (16.973.238)  (44,2%) 

Dotació fundacional 3.674.566 3.674.566 0,0% 

Excedents negatius d’exercicis anteriors (20.647.804) (12.300.892)  (67,9 %)

Excedent de l’exercici (7.495.398) (8.346.912)  10,2%

Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.492.215 2.795.235 (10,8 %)

PASSIU NO CORRENT 609.130 439.470 38,6%

Provisions riscs i despeses 609.130 439.470 38,6%

PASSIU CORRENT 33.123.723 28.385.163 16,7%

Deutes a curt termini 9.950 11.930 (16,6 %)

Creditors comercials i d’altres comptes per 
pagar 29.626.634 24.675.634 20,1%

Periodificacions a curt termini 3.487.139 3.697.599 (5,7 %)

Total passiu 11.756.431 14.646.630 (19,7%) 

Quadre 1 
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El quadre següent mostra, en euros, el compte de pèrdues i guanys de l’exercici de 
2011, juntament amb les xifres corresponents a l’exercici anterior: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Ingressos de l’entitat per activitat pròpia 25.563.747 27.659.735 (7,6 %)

Vendes d’entrades i abonaments 4.757.310 6.273.250 (24,2 %)

Ingressos promocions i patrocinadors 2.863.221 2.864.149 (0,0 %)

Subvencions a l’explotació 17.943.216 18.522.336 (3,1 %)

Ajudes monetàries i d’altres (26.368) (8.572)  207,6 %

Aprovisionaments (6.998.263) (7.844.219)  (10,8%)

Vendes i ingressos ordinaris 1.268.241 1.158.675 9,5%

Despeses de personal (14.570.077) (15.817.514)  (7,9%)

D’altres despeses d’explotació (12.343.626) (12.872.748)  (4,1%)

Variació provisions de l’activitat (32.524) (385)  -

Dotació amortitzacions immobilitzat (925.884) (1.024.278)  (9,6%)

Subvencions de capital traspassades a resultats 612.082 615.939 (0,6 %)

D’altres resultats (101.710) (124.560)  (18,3%)

Resultat d’explotació (7.554.382) (8.257.928) (8,5%)

Ingressos financers 55.195 20.867 164,5%

Despeses financeres 3.791 (104.647) 103,6%

Diferències de canvi (5) (5.205) 99,9%

Resultat financer 58.981 (88.984) 166,3%

Resultat abans d’imposts (7.495.401) (8.346.912) (10,2%)

Excedent de l’exercici (7.495.401) (8.346.912) (10,2%) 

Quadre 2  

Els ingressos per activitat pròpia, que han disminuït un 7,6%, inclouen els derivats de la 
venda d’entrades, de convenis de patrocini i les aportacions de la Generalitat, que 
constitueixen els principals ingressos de la Fundació. La disminució més important s’ha 
produït en la venda d’entrades. 

A causa de les restriccions pressupostàries, en la temporada operística 2011/2012 s’han 
realitzat un menor nombre de produccions pròpies que en la temporada anterior, cosa 
que ha generat una xifra inferior de despeses per “Aprovisionaments” i “D’altres 
despeses d’explotació”, que han minvat un 10,8% i un 4.1%, respectivament. De la 
mateix manera, en l’execució del pressupost de despeses, la partida “Consums 
d’explotació” ha experimentat un estalvi de 2,5 milions d’euros respecte al que s’havia 
pressupostat. 
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5.3 Aprovisionaments i d’altres despeses d’explotació 

L’epígraf “Aprovisionaments”, amb un import de 6.998.263 euros, representa el 20,6% 
de les despeses registrats en el compte de resultats de l’exercici de 2011. La nota 15.2 
de la memòria dels comptes anuals en detalla la composició, que mostra, en euros, el 
quadre següent: 

Concepte 2011 2010 

Contractació artística. Repartiment 3.350.206 3.448.190 

Contractació artística. Direcció musical 1.808.753 2.451. 963 

Producció. Escenografia 998.740 947.637 

Producció. Escena 358.409 380.242 

Producció. Vestuari 299.111 408.477 

D’altres 183.044 207.711 

Total 6.998.263 7.844.220 

Quadre 3 

L’epígraf “D’altres despeses d’explotació”, per import 12.343.626 euros, representa el 
36,4% de les despeses registrades en el compte de resultats de l’exercici de 2011. La 
nota 15.4 de la memòria en detalla la composició, que mostra el quadre següent: 

Concepte 2011 2010 

Arrendaments  5.869.756 5.560.828 

Manteniment, seguretat i neteja 3.698.667 4.399.384 

Publicitat i relacions públiques 498.732 656.183 

Subministraments 840.418 1.099.929 

Serveis externs 494.964 242.299 

Assegurances 289.597 313.763 

Transports 173.344 153.830 

D’altres 478.148 446.532 

Total 12.343.626 12.872.748 

Quadre 4 

En el curs de la fiscalització hem revisat una mostra de despeses comptabilitzades en els 
dos epígrafs anteriors, consistent en 27 càrrecs comptables, que puja a 7.148.801 euros, 
comprovant si la gestió administrativa, la formalització, l’execució i la comptabilització 
han estat conformes amb la normativa reguladora i els procediments interns, i si la 
despesa s’ha adequat als fins fundacionals. 

Les principals incidències observades en el curs de la revisió efectuada han estat les 
següents: 
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a) La principal despesa revisada és la referent al cost de la cessió en 2011 de l’edifici 
del Palau per part de CACSA, que puja a 5.500.000 euros anuals i està pendent de 
pagament al tancament de l’exercici. La subvenció que rep la Fundació no preveu 
aquesta partida de despesa. 

b) En tretze casos no s’ha complit algun procediment establit en el reglament de 
compres aprovat per la Comissió Executiva. 

c) Una despesa de viatges i desplaçaments s’havia meritat i comptabilitzat en 2009. 
En detectar que s’havia duplicat la despesa en 2011, s’ha anul·lat en 2012. 

d) En cinc casos s’han detectat problemes en el registre de la recepció del servei. 
S’ha comunicat a l’àrea economicofinancera, i consegüentment s’han 
comptabilitzat, amb un endarreriment excessiu, entre un any i tres. 

e) En sis casos la despesa és d’exercicis anteriors. 

f) En dos casos, corresponents a comissions per gestió de patrocinis, l’import 
facturat en 2011 estava pendent de pagaments a la finalització del treball de camp. 

5.4 Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

L’import d’aquesta partida del balanç és de 29.626.634 euros, xifra que ha augmentat un 
20,1% respecte a l’exercici anterior. El creditor més significatiu és CACSA, amb un 
saldo comptabilitzat de 23.152.876 euros, degut al lloguer de l’edifici i les instal·lacions 
corresponent a 2009, 2010 i 2011, i també les despeses de manteniment de les 
instal·lacions des de 2007. 

La Comissió Executiva de la Fundació i la direcció de CACSA han d’arribar a un acord 
per a desbloquejar i resoldre les negociacions en curs i liquidar els deutes mantinguts 
des de 2007. 

Entre els creditors apareix un saldo deutor de 56.276 euros pendent de liquidar per part 
d’un tercer com a conseqüència d’unes actuacions de comprovació realitzades per 
l’Agència Tributària, referent a retencions de no-residents no practicades. L’Acta de 
conformitat de l’Agència Tributària té data del 19 de setembre de 2011. Ens han 
assabentat que el dia 30 d’octubre de 2012 s’ha enviat una carta reclamant aqueixa 
quantitat. Aquest saldo deutor s’ha de reclassificar en un compte de deutors. També en 
relació amb retencions per IRPF hem observat una liquidació practicada exempta de 
retenció; tanmateix, a parer d’aquesta Sindicatura no era procedent aqueixa exempció. 

Tal com estableix la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, l’Entitat ha inclòs 
en la nota 14.2.1 de la memòria la informació preceptiva sobre els ajornaments de 
pagament a proveïdors. D’acord amb això, segons aqueixa nota, el saldo a 31 de 
desembre de 2011, pendent de pagament a proveïdors, que acumula un ajornament 
superior al termini legal que estableix la Llei 3/2004, ascendeix a 26.291.494 euros. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ  

6.1 Normativa, grau d’aplicació i aspectes generals 

La contractació de la Fundació és subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), i, a partir del 16 de desembre de 2011, al Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes dels 
Sector Públic (TRLCSP). 

La Fundació té la consideració de poder adjudicador, definit en l’article 3.3 d’aquesta 
Llei. Això implica que la preparació dels contractes ha de seguir les regles que estableix 
l’article 121 de l’LCSP, mentre que en la seua adjudicació s’aplicarà el que estipula 
l’article 174, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada, i l’article 175, per 
als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

De més a més, cal observar les regles que estableix l’LCSP que són aplicables a tot el 
sector públic. 

La Fundació, per raó de la seua activitat, formalitza una gran quantitat de contractes 
“artístics, de producció i d’alta definició”. En al·legacions, la Fundació informa que el 
terme “alta definició es refereix exclusivament als contractes mercantils subscrits per a 
l’enregistrament audiovisual, en alta definició, d’una determinada producció”. 
Recomanem que el terme alta definició quede definit expressament i clarament en les 
instruccions de contractació, atès que és un concepte que no existeix en el TRLCSP. 

Hem sol·licitat al departament artístic una relació dels contractes “artístics, de producció 
i d’alta definició” adjudicats o vigents en 2011. A partir d’aquesta relació, de la 
presentada davant la Comissió Executiva i de la revisió dels registres de l’aplicació de 
compres de la Fundació, hem constatat el següent: 

a) Es varen formalitzar almenys 13 contractes, vigents en 2011, que comprometien 
despeses per a exercicis els pressuposts dels quals encara no havien estat aprovats 
pel Patronat i/o la Comissió Executiva, cosa que excedeix la capacitat de gestió 
dels apoderats de la Fundació. 

b) Dins els contractes que es consideren artístics, s’inclouen serveis tècnics 
d’assistència en les representacions que, a parar d’aquesta Sindicatura, no tenen 
caràcter d’artístics, i que no s’han adjudicat seguint les disposicions de l’LCSP i 
de les Instruccions de Contractació. 

c) S’han formalitzar contractes i addendes a aquests una vegada que havia començat 
la prestació dels serveis, com ara el cas del contracte del director d’orquestra i de 
dos artistes de les representacions 1984 i Fidelio. 

d) El procediment de compres aprovat per l’Entitat s’ha d’aplicar d’una manera més 
rigorosa. Cal coordinar la formalització dels contractes amb la introducció de la 
informació en el sistema informàtic de compres, respectant les etapes de 
sol·licitud i autorització. Hem revisat la data de formalització en setze casos. En 
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sis casos la tramitació en el sistema s’ha fet entre dos i tretze mesos després, i dos 
d’aquests s’han tramitat amb una antelació superior a cinc mesos. 

La Comissió Executiva, per a tractar de resoldre totes aquestes deficiències, ha adoptat, 
entre la darreria de 2011 i la primeria de 2012, les mesures següents: 

a) Hom ha reiterat als òrgans de gestió que els contractes artístics han de ser aprovats 
amb caràcter previ per la CE, que ha de ser informada dels artistes que seran 
contractats i del caixet que percebran. 

b) S’ha establit una limitació monetària per a l’adquisició de compromisos de 
despesa del departament artístic per als exercicis de 2013, 2014 i 2015. 

c) Ha establit que els expedients han d’incloure necessàriament un informe 
econòmic que credite que hi ha crèdit. 

La Fundació, en virtut del que disposa l’article 191 del TRLCSP,  de 14 de novembre de 
2011, va aprovar, el 28 de juny de 2012, unes noves instruccions de contractació 
d’obligat compliment intern, que regulen els procediments de contractació de la 
Fundació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, les quals es troben 
publicades en el perfil de contractant emplaçat en la seua seu electrònica. Aquestes 
instruccions substitueixen les que foren aprovades el 27 de novembre de 2008, 
modificades el 9 d’abril de 2010. 

Mantenim les recomanacions de l’exercici anterior relatives als aspectes següents: 

a) Hauria de constar en les instruccions la signatura hològrafa o electrònica, per 
raons de seguretat jurídica i atès el principi de transparència. En al·legacions, la 
Fundació informa que s’ha sol·licitat a la Comissió Executiva que signen tots els 
fulls que formen part de les instruccions. 

b) Les instruccions haurien d’establir les directrius o criteri per a avaluar les ofertes, 
de manera que es faça efectiu i quede garantit que els contractes siguen adjudicats 
a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

D’altra part, la Comissió Executiva va aprovar el 14 de desembre de 2009 un Reglament 
de gestió econòmica del Palau de les Arts, que regulava diversos aspectes del 
procediment intern de contractació, de forma no coincident amb el que estableixen les 
instruccions de contractació. Aquest reglament, com altres procediments de gestió, la 
Comissió Executiva l’ha modificat i aprovat dins el marc de les Normes de 
funcionament el 3 de novembre de 2011. 

És necessari que la CE adapte les Normes de funcionament perquè siguen plenament 
coherents amb les instruccions de contractació (homogeneïtzant en el procediment de 
compres i despeses la terminologia de les instruccions, com ara negociat amb 
invitacions, restringit, i definint procediments especials per als contractes artístics, etc.) 
i tinguen en compte la realitat de la Fundació, a fi que els seus procediments operatius 
de gestió garantesquen l’eficàcia del control intern. 
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El perfil de contractant és l’instrument de publicitat, basat en Internet, definit pel Text 
Refós 3/11 de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i regulat en l’article 53 
d’aquesta llei amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la 
informació relativa a l’activitat contractual d’un òrgan de contractació. 

De la revisió del perfil de contractant que es troba en la seu electrònica de la Fundació, 
destaquem els aspectes següents en relació amb el compliment de la normativa que el 
regula: 

a) El perfil conté un enllaç al TRLCSP, a les instruccions de contractació i un accés 
a la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) La Fundació utilitza aquesta plataforma, des de maig de 2011, per a publicar tots 
els contractes realitzats. No obstant això, no s’han pas publicat en la plataforma 
tots els contractes adjudicats (publicitat legalment obligatòria, excepte per als 
contractes menors). Hem comprovat que en 2012 els contractes artístics es 
publiquen tal com recomanem. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

Durant el procés de fiscalització hem sol·licitat una relació certificada de contractes. 
Una vegada obtinguda, l’hem contrastada amb la informació del Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat, i hi coincidia. 

En el curs de la fiscalització hem pogut comprovar que aquesta relació certificada era 
incompleta, ja que no s’hi han inclòs, almenys, quatre contractes, per als quals hom no 
ha seguit el procediment de licitació i adjudicació —tres de serveis i un de 
subministraments—, que han comportat una despesa en l’exercici de 265.820 euros. 

De més a més, segons la relació certificada i obtinguda amb les omissions detectades en 
la fiscalització, durant l’exercici s’han adjudicat 43 contractes menors per un import 
conjunt de 328.377 euros. La Fundació, segons les instruccions de contractació vigents 
en 2011, ha considerat menors contractes que excedeixen l’import que fixa l’article 
122.3 de l’LCSP. Les instruccions aprovades en 2012 han esmenat aquest defecte. 

Per tot això, el resum dels contractes adjudicats en l’exercici, sense incloure-hi els 
contractes menors, seria el següent: 
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Tipus de contracte Procediment 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en euros 
(IVA exclòs) Nombre 

Subministraments 

Obert  165.000  28% 1 20%

Negociat  246.000  42% 3 60%

Directe (*)  178.573  30% 2 20%

Subtotal 589.573 100% 6 100%

Serveis 
Directe (*) 152.247 100% 3 100%

Subtotal 152.247 100% 3 100%

Total 741.820   9   
(*) Sense publicitat ni concurrència 

Quadre 5 

Com consta en les instruccions de contractació, l’òrgan de contractació és la Comissió 
Executiva, però dels nou contractes adjudicats en l’exercici, només en un ha autoritzat 
l’inici de l’expedient i l’adjudicació, amb caràcter previ. 

A més dels contractes inclosos en el quadre anterior, entre la informació facilitada per la 
Fundació, es detalla la pròrroga de tretze contractes adjudicats en exercicis anteriors, 
acollint-se al que disposen les seues estipulacions. Malgrat que el contracte preveja la 
possibilitat de prorrogar-lo, l’acord l’ha de prendre l’òrgan de contractació, tal com ho 
estableix l’article 23.2, paràgraf segon, de l’LCSP. No consta tampoc que la CE haja 
aprovat les pròrrogues a posteriori. 

Recomanem que la Fundació adopte les mesures necessàries tendents a una major 
agilitat en la selecció i adjudicació dels contractes que en garantesca l’execució seguint 
els principis d’eficàcia, eficiència i economia. 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar que la Fundació ha tramitat adequadament la contractació efectuada en 
l’exercici de 2011, hem seleccionat la mostra de contractes adjudicats que detalla el 
quadre següent: 

Núm. Tipus Procediment 
d’adjudicació Objecte 

Import 
d’adju-
dicació 
(euros) 

1/11 Subministrament Negociat Construcció escenografia L’elisir d’amore 89.600 

10/11 Subministrament Obert Subministrament vestuari i complements Tosca 79.500 

25/11 Subministrament Directe (*) Vestuari de segona mà 65.000 

 Total revisat 234.100 
(*) Sense publicitat ni concurrència 

Quadre 6 
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El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar que la tramitació dels 
contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, selecció 
del contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documents justificatiu i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem posat especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració en els procediments d’adjudicació que ho requereixen i hem comprovat si la 
tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen les instruccions de contractació 
i els procediments de gestió de la Fundació. 

Durant la revisió efectuada, hem observat les següents incidències comunes als tres 
expedients examinats: 

a) L’òrgan de contractació no ha aprovat prèviament l’inici de l’expedient. 

b) Els contractes no esmenten la rúbrica comptable amb càrrec a la qual s’abonarà el 
preu i no preveuen que hi haja prou finançament. 

Tot seguit comentem de manera individualitzada els aspectes més significatius sorgits 
en la fiscalització de cadascun dels expedients: 

Expedient 1/11. Escenografia de L’elisir d’amore 

El 1r de febrer de 2011 la Fundació va subscriure un contracte per a construir, d’acord 
amb el projecte, els elements d’escenografia de l’obra L’elisir d’amore. Aquest 
contracte fou adjudicat per procediment negociat i tramitació urgent, ja que la tramitació 
s’inicià el 13 de gener i la seua execució havia d’acabar abans del 14 de febrer de 2011. 

La revisió ha revelat les incidències següents: 

a) L’adjudicació l’ha realitzada la mesa de contractació sense autorització prèvia de 
l’òrgan de contractació. L’òrgan de contractació ha autoritzat l’adjudicació 
després de la formalització del contracte. 

b) L’informe de necessitats per a iniciar el procediment no està datat. 

c) La declaració d’urgència del procediment l’ha d’estimar l’òrgan de contractació. 

d) Els criteris de valoració i les seues ponderacions no són descrits suficientment; no 
queda justificat degudament en l’expedient que aqueixa ponderació o falta 
d’ordenació i descripció no és possible. No es mencionen tampoc en l’anunci de 
licitació. 

Expedient 10/11. Subministrament del vestuari i complements de Tosca 

El 25 de març de 2011 la Fundació va subscriure un contracte per al subministrament, 
d’acord amb els esbossos dissenyats pel figurinista, del vestuari i complements de 
l’espectacle líric basat en l’obra Tosca. El contracte s’adjudicà per procediment 
negociat, amb invitació a tres entitats. 
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La revisió ha revelat les incidències següents: 

a) La mesa de contractació és un òrgan de suport; no és l’òrgan de contractació i no 
pot resoldre l’adjudicació, només proposar el contractista. Correspon a l’òrgan de 
contractació d’adjudicar el contracte; tanmateix, l’adjudicació l’ha realitzada la 
mesa de contractació. L’òrgan de contractació ha autoritzat l’adjudicació després 
de la formalització del contracte. 

b) Els criteris de valoració i les seues ponderacions no són descrits suficientment; no 
queda justificat degudament en l’expedient que aqueixa ponderació o aqueixa 
falta d’ordenació i descripció no és possible. No es mencionen tampoc en l’anunci 
de licitació. 

Expedient 25/11. Vestuari de segona mà 

El dia 16 de novembre de 2011 la Fundació va subscriure un contracte per al 
subministrament de vestuari, usat per a les produccions Simon Boccanegra, Don 
Giovanni i Amor brujo. S’adjudicà per procediment negociat sense publicitat, sense 
petició d’ofertes, argüint criteris d’especificitat tecnicoartística, i sense que s’haja 
acreditat suficientment la impossibilitat de sol·licitar ofertes a d’altres proveïdors. En 
al·legacions, la Fundació informa de “la impossibilitat de sol·licitar  ofertes a d’altres 
proveïdors. El vestuari per a les produccions La bruja, Simon Boccanegra i Don 
Giovanni el va confeccionar expressament el proveïdor seleccionat en el seu moment 
per a aquestes produccions estrenades al Palau de les Arts Reina Sofia, segons els 
dissenys dels figurinistes contractats per a les produccions esmentades. Es tracta, doncs, 
dels vestuaris únics i exclusius creats per a les produccions pròpies del Palau de les Arts 
Reina Sofia de La bruja, Simon Boccanegra i Don Giovanni, i llogats en el seu moment 
per la Fundació. 

No s’ha publicat el preceptiu anunci sobre la negociació del procediment; per tant, la 
Fundació ha incomplit el que estableix la clàusula 2.2, paràgraf 5, de les instruccions de 
contractació, si bé l’LCSP no requereix aquesta publicació en aplicació de l’article 161. 

Expedient Viva Europa 

El dia 14 de gener de 2011 la Fundació va signar un contracte amb una mercantil per a 
celebrar la tercera edició de l’esdeveniment anomenat Viva Europa, consistent en la 
retransmissió a diverses ciutats europees de l’òpera Tosca, representada en el Palau. 

Aquest contracte la Fundació el considera d’alta definició, i no estava inclòs en les 
relacions certificades, ni ho està en el quadre 5. 

La revisió ha revelat: 

a) No es tramita expedient de contractació; només hi ha el contracte signat. 

b) No l’ha aprovat la Comissió Executiva. 

c) El cost per a la Fundació ha estat de 100.000 euros finançats mitjançant un 
contracte de patrocini per part d’un tercer pel mateix import. 
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Pel que fa a això, la primera edició de l’esdeveniment, en 2009, va costar 300.000 
euros, i la segona, en 2009, no va tenir cap cost per a la Fundació. 

No hem pogut evidenciar les raons per a la discrepància del cost per a la Fundació 
de les tres edicions de l’esdeveniment. 

Seguiment d’expedients d’anys anteriors 

Expedient 16/09 

En l’informe de l’any anterior s’indicava que l’expedient 16/09, “Subministrament i 
servei de gestió de contenidors”, es va subscriure el 26 de gener de 2010 per a atendre 
les necessitats derivades del mateix funcionament de l’edifici. El contingut del 
contracte, dividit en dos lots, tenia un termini d’execució fins al 31 de desembre de 
2010 i la possibilitat de prorrogar el lot 2 (gestió, depòsit i transport de contenidors), per 
períodes anuals, fins a la fi de 2012. Aquest contracte fou adjudicat mitjançant un 
procediment obert. 

El contracte s’ha prorrogat el 1r de gener de 2011. La pròrroga no l’ha autoritzada la 
Comissió Executiva, òrgan de contractació de la Fundació. El 21 de desembre de 2011 
sí que ha acordat la pròrroga per a l’exercici de 2012. 

Expedient del contracte de comissió per la gestió i obtenció de patrocinadors 

En l’exercici de 2011 s’ha comptabilitzat una despesa de 13.500 euros, pendent de 
pagament, corresponent a comissions pel manteniment de patrocinis en virtut d’un 
contracte signat el 19 d’abril de 2008, no aprovat per la Comissió Executiva. En la 
reunió del 28 de juny de 2012, la CE va acordar d’“extingir la relació” amb el 
contractista, que també inclou l’organització dels esdeveniments Viva Europa abans 
esmentats. 

Aquest contracte, i els contractes per a la celebració de les dues primeres edicions de 
Viva Europa, podrien haver estat incursos en causa d’incompatibilitat per a contractar, 
circumstància que va ser esmenada el 19 de novembre de 2009. 

 



Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2011 

- 72 - 

7. FETS POSTERIORS 

7.1 Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional 

La disposició addicional primera del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, 
de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional assenyalava que al llarg del segon trimestre de 2012 el Consell aprovaria 
un pla estratègic de racionalització i reestructuració del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional (PERR), independentment de les mesures que des de l’entrada en vigor 
d’aqueix decret llei es poguessen adoptar tendents a la racionalització i reestructuració 
del sector públic empresarial. 

Conformement a aqueixa previsió, mitjançant la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la 
Generalitat, es crea la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV) com a entitat 
de dret públic que exercirà les seues funcions sobre la Fundació. 

En 2011 es varen iniciar els estudis per a aqueixa reestructuració empresarial, i el 
Consell presentà, el maig de 2012, el “mapa d’entitats” d’aquest pla, que fou inclòs en 
el Decret Llei 7/2012 del Consell, de 19 d’octubre de 2012, en virtut del qual, amb 
efecte de 1r de gener de 2013, s’extingeix la Fundació i assumeix les seues funcions 
CulturArts Generalitat, integrada en la CEPV. 

7.2 Pla de sanejament  

En la memòria no s’informa que s’ha elaborat un pla de sanejament, en aplicació del 
que disposa l’article 7 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, pel qual 
els ens que incórreguen en nivells excessius de pèrdues hauran de presentar un pla de 
sanejament en què s’indiquen les mesures correctores que calga adoptar. 

La CE, en la sessió del 3 de novembre de 2011, va autoritzar aquest pla, que s’ha estat 
executant en 2012 i del qual, abans de l’emissió de l’informe, la Fundació ha facilitat un 
informe sobre l’estat d’execució a novembre de 2012. 

7.3 Mecanisme extraordinari de finançament per a pagar als proveïdors 

Mitjançant l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, es 
van fixar les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per a pagar 
als proveïdors de les comunitats autònomes. La Comissió Delegada del Govern per a 
Afers Econòmics acordà, el 22 de març de 2012, de posar-lo en marxa. En la 
introducció general a l’informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat de 
2011 es proporciona informació i comentaris addicionals sobre aquest mecanisme 
extraordinari. 

L’adhesió de la Comunitat Valenciana a aquest mecanisme es va aprovar mitjançant 
l’Acord del Consell de 30 de març de 2012, i s’ha formalitzat i materialitzat el juny de 
2012. 

Segons que ens ha informat la Fundació, l’import corresponent al Palau de les Arts 
inclòs en aquest mecanisme ha pujat a 1.647.858 euros. 
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A la data d’acabament del treball de camp, ignorem el tractament comptable que 
l’Entitat aplicarà per a recollir la cancel·lació dels deutes amb els proveïdors, la 
consegüent operació d’endeutament i l’assumpció d’aquest deute, si és el cas, per la 
Generalitat. 

L’Entitat no ha fet en la memòria dels comptes anuals de l’exercici de 2011 cap 
referència respecte a la seua inclusió en aquest mecanisme extraordinari de finançament. 
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8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte a les quals cal que els 
responsables de l’Entitat adopten mesures correctores per a evitar que es puguen repetir 
en el futur. 

Mitjançant un escrit adreçat a aquesta Sindicatura de Comptes, de 18 d’octubre de 2012, 
l’Entitat ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les incidències assenyalades 
en l’informe de l’exercici anterior, que s’han comprovat en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici la Fundació ha atès les recomanacions següents, fetes en 
informes anteriors: 

a.1) La Fundació publica el perfil de contractant exclusivament en la Plataforma 
de Contractació de la Generalitat. 

a.2) La Fundació realitza una doble validació en la creació de comandes, que es 
considera suficient i que compensa el risc que hi ha en la creació de 
comandes sense sol·licitud. 

a.3) La Fundació ha activat el control pressupostari de SAP perquè abans de 
l’aprovació de les despeses, s’indique si hi ha crèdit disponible. No obstant 
això, aquest control és merament informatiu, no limitatiu. Recomanem que 
siga limitatiu. 

b) Al llarg de l’Informe hem fet diverses recomanacions per a millorar el control 
intern de la Fundació; remetem a aquestes per no resultar reiteratius. En el 
moment d’acabar aquest Informe, s’ha aprovat el Decret Llei 7/2012, del Consell, 
pel qual s’aprova l’extinció de la Fundació, i CulturArts Generalitat n’assumirà 
les funcions. Així, doncs, les nostres recomanacions han de ser tingudes en 
compte a l’hora de la integració prevista. 

 




