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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació de 2012, la fiscalització que hem portat a cap ha tingut per objecte verificar 
si les “Ajudes monetàries”, els “Aprovisionaments” i les “D’altres despeses 
d’explotació” que s’han registrat en els comptes anuals de l’exercici 2011 de la 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO), s’han presentat degudament, d’acord amb els principis 
comptables aplicables, i també verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió 
dels fons públics durant l’exercici esmentat en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes de 
la gestió i control intern de FISABIO relacionats amb les àrees esmentades. En els 
diferents apartats d’aquest Informe indiquem aquelles qüestions que caldrà que siguen 
objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Fundació. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de FISABIO els componen el balanç a 31 de desembre de 2011, el 
compte de resultats i la memòria corresponents a l’exercici acabat en aqueixa data, i 
s’hi adjunten íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria en l’annex d’aquest 
Informe. Aquests comptes foren formulats pe r la directora-gerent  de la Fundació el 2 
de maig de 2012, i aprovades pel Patronat el 25 de maig de 2012 i presentades a 
aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, d’acord 
amb la normativa aplicable, el 29 de juny de 2012, juntament amb l’informe 
d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent 
al que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la Intervenció 
General de la Generalitat fa amb la col·laboració d’una firma d’auditoria que ha 
contractat. En aquest informe emeten una opinió sense advertiments. 

De conformitat amb els objectius  descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada  ha 
consistit a revisar si l’aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb 
els moviments que la FISABIO ha registrat en l’exercici 2011 en les partides del 
compte de resultats “Ajudes monetàries”, “Aprovisionaments” i “D’altres despeses 
d’explotació” ha estat adequada, i a comprovar que la formalització i presentació dels 
comptes anuals han sigut correctes. 

D’acord amb l’anterior, hem realitzat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents de conformitat amb els Principis i normes d’auditoria del sector 
públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern 
de l’Estat Espanyol, i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes. Aquests procediments han consistit a fer proves selectives, revisar el 
control intern i utilitzar altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, tenint en 
compte els objectius que perseguíem i l’abast assenyalat adés. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Segons els objectius de la fiscalització que indiquem en l’apartat 1, i amb l’enfocament 
que descrivim en l’apartat 2.1, hem revisat si la FISABIO ha complit la legalitat vigent 
aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, en relació amb les àrees 
fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2011. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants que estableixen fonamentalment en: 
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Normes generals 

- 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. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat per Decret 

Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 
- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 

Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

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 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. 

- 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. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, de Consell, pel qual es crea la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres 
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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 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. 

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

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que cal 
incorporar en la memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de desembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat, 
explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes a què són subjectes les 
entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que indiquem en l’apartat 2.1, s’han 
posat de manifest els següents fet o circumstàncies que afecten de manera significativa 
l’adequació de les partides “Ajudes monetàries” i “D’altres despeses d’explotació” del 
compte de resultats als principis comptables aplicables i a la correcta presentació dels 
comptes anuals. 

a) Com indiquem en l’apartat 5.5, en la partida “D’altres despeses d’explotació”, 
figuren despeses per un import almenys de 568.801 euros que corresponen als 
serveis prestats pel personal investigador de diferents centres hospitalaris en la 
realització d’assaigs de productes farmacèutics, prèviament contractats per la 
Fundació amb laboratoris i empreses farmacèutiques. 

 El registre comptable d’aquestes despeses no té lloc fins que es produeix el 
cobrament dels serveis facturats per la Fundació al laboratori o empresa 
farmacèutica amb què s’ha contractat l’assaig, la qual cosa comporta que no 
s’aplique de manera adequada el principi comptable de la meritació. 

 Atés que FISABIO no disposa de registres auxiliars suficients que permeten 
determinar el cost dels serveis prestats per part de cada un dels investigadors 
principals que, al tancament de l’exercici, es troben pendents de comptabilitzar, 
desconeguem l’efecte que, si fóra el cas, podria derivar de la correcta aplicació del 
principi comptable adés esmentat. 

b) No obstant això, la Fundació hauria d’haver registrat comptablement el citat 
import en la partida d’“Aprovisionaments” en compte de en la partida “D’altres 
despeses d’explotació”, ja que tenen el seu origen en l’activitat pròpia de 
FISABIO. 

Addicionalment, esmentem tot seguit altres aspectes d’interès que la nostra fiscalització 
ha fet palesos: 

a) En l’apartat 7 de la memòria de la Fundació es destaca com a fet rellevant que el 
Consell ha autoritzat una fusió per absorció de la Fundació de la Comunitat 
Valenciana per a la Investigació en l’Hospital Universitari Doctor Peset de 
València per part de FISABIO. 

 El Patronat de FISABIO va aprovar l’acord de fusió el 25 de maig de 2012 i en va 
determinar com a data efectiva el 30 de juny de 2012. 

 Les dues fundacions participants de la fusió han formulat els comptes de 2011 de 
forma individual, si bé en la memòria de FISABIO s’ha estimat l’efecte econòmic 
que pot produir aquest procés en determinades variables. 
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 D’altra banda, el 25 de maig de 2012, el Ple del Consell ha presentat el nou mapa 
de les entitats del Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector 
Públic Empresarial i Fundacional de la Comunitat Valenciana, en el qual s’indica 
que FISABIO integrarà les activitats de la Fundació de la Comunitat Valenciana 
per a la Investigació de l’Hospital d’Elx, la Fundació de la Comunitat Valenciana 
per a la Investigació de l’Hospital d’Alacant i el Centre Superior d’Investigació 
en Salut Pública. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball que hem dut a terme, amb l’abast que descrivim en l’apartat 
2.2, hem observat en l’exercici 2011 els següents incompliments legals relatius a la 
gestió dels fons públics amb referència a les àrees fiscalitzades: 

a) Com indiquem en l’apartat 5.1 el Pla d’Actuació per a 2012, s’ha presentat al 
Protectorat fora del termini establit en l’article 21.9 de la Llei 8/1998, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

b) Segons posem de manifest en l’apartat 5.3, FISABIO ha atorgat unes ajudes en 
què els criteris d’adjudicació no estan baremats en la convocatòria. A més a més, 
no hi ha evidència de la publicitat realitzada, si escau, en la seua seu electrònica. 
També ha concedit unes beques en les quals alguns dels requisits exigits als 
possibles beneficiaris no estan adequadament definits. 

c) També hem comentat en l’apartat 6.2 que les instruccions de contractació 
aprovades pel  Patronat de la Fundació el 19 de desembre de 2011, regulen com a 
un dels procediments d’adjudicació el procediment restringit, si bé no 
s’especifiquen els criteris que cal tenir en compte per aplicar-lo. 

d) L’apartat 6.4 assenyala l’existència de diversos contractes tramitats com a menors 
que a la vista de les circumstàncies concurrents  s’haurien d’haver tramitat pel 
procediment obert o negociat, i ajustar-se als principis de publicitat i concurrència 
i a allò que disposa l’article 74 de l’LCSP. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte  

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO) es va constituir per escriptura pública el 20 d’octubre de 2008 i 
es va inscriure en el Registre de Fundacions, el 13 de gener de 2009. 

Segons els seus Estatuts, té com a finalitat principal promoure i afavorir la investigació 
sanitària i biomèdica de la Comunitat Valenciana. 

El règim jurídic l’estableix bàsicament la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de 
Fundacions, i també la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana, i la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense 
Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. 

Els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat, integrat per setze patrons, i la 
Junta de Govern, formada per sis membres. 

La dotació fundacional ascendeix a 60.000 euros, el 100% de la qual correspon a la 
Generalitat. 

4.2 Activitat que s’ha desenvolupat en l’exercici 

La memòria dels comptes anuals de la Fundació, reflecteix com a activitat de l’exercici 
la descrita, de forma resumida: 

- S’han generat xarxes de col·laboració en investigació. 

- S’ha estructurat la relació de la Fundació amb els departaments de salut a què dóna 
servei. 

- S’ha incrementat el nombre de projectes gestionats per la Fundació. 

- S’ha consolidat l’estructura investigadora en centres adscrits a la Fundació. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LAS 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

La Generalitat i el Ministeri d’Economia i Competitivitat, per mitjà de l’Institut Carles 
III, han anat facilitant el suport financer per a garantir el funcionament de la Fundació, 
puix que una part significativa dels ingressos de cada exercici provenen de les 
subvencions que rep d’aquestes institucions. FISABIO ha aplicat en l’elaboració dels 
comptes anuals el principi d’entitat en funcionament, ja que considera que no hi ha cap 
tipus de risc important que puga afectar la continuïtat de la seua activitat. En la 
memòria relativa a l’aplicació d’aquest principi, no s’especifiquen els factors de dubte 
anteriorment comentats ni aquells que la mitiguen, per la qual cosa recomanem que s’hi 
incloguen. 

No obstant això, de l’anàlisi del contingut de la memòria es desprén el següent: 

- Un dels principals epígrafs del passiu del balanç és el de “Periodificacions a curt 
termini”. Tanmateix, no s’informa sobre la seua naturalesa, composició, moviments i 
criteris de registre comptable. 

- La nota referent a usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia no mostra el moviment 
que hi ha hagut durant l’exercici indicant el saldo inicial, els augments, les 
disminucions i el saldo final. 

El Pla d’Actuació per a 2012, es va presentar al Protectorat el 3 de febrer de 2012, fora 
del termini establit en l’article 21.9 de la Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana (dins de l’últim trimestre de 2011).  
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5.2 Balanç i compte de resultats 

Tot seguit, en euros, mostrem el balanç de la FISABIO 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 130.659 179.865 (27,4%) 

Immobilitzat intangible 107.964 165.588 (34,8%) 

Immobilitzat material 22.695 14.277 59,0% 

ACTIU CORRENT 4.705.264 4.736.849 (0,7%) 

Usuaris i deutors de l’activitat pròpia 2.438.890 3.316.310 (26,5%) 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 1.044.048 648.766 60,9% 

Inversions financeres a curt termini 151.875 512.568 (70,4%) 

Periodificació a curt termini 0 9.902 (100,0%) 

Efectiu i actius líquids equivalents 1.070.451 249.303 329,4% 

Total actiu 4.835.923 4.916.714 (1,6%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

PATRIMONI NET 384.003 383.537 0,1% 

Fons propis 267.506 232.760 14,9% 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 116.497 150.777 (22,7%) 

PASSIU NO CORRENT 90.400 1.076.091 (91,6%) 

Deutes a llarg termini 90.400 1.076.091 (91,6%) 

PASSIU CORRENT 4.361.520 3.457.086 26,2% 

Deutes a curt termini 2.130.698 2.249.382 (5,3%) 

Beneficiaris creditors 388.840 82.425 371,8% 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 162.063 111.214 45,7% 

Periodificacions a curt termini 1.679.919 1.014.065 65,7% 

Total patrimoni net i passiu 4.835.923 4.916.714 (1,6%) 

Quadre 1 

El compte de resultats de la FISABIO de 2011, juntament amb les dades corresponents 
a l’exercici anterior en euros, és el següent: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia  2.043.462 1.260.902 62,1% 

Ajudes monetàries i d’altres (124.765) (12.165) 925,6% 

Aprovisionaments (58.086) (265.035) (78,1%) 

Despeses de personal (1.066.272) (651.578) 63,6% 

D’altres despeses d’explotació (777.904) (179.986) 332,2% 

Amortització de l’immobilitzat (71.329) (25.104) 184,1% 

Subv., donacions i llegats traspassats al resultat  69.398 24.839 179,4% 

Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat 0 (574) (100,0%) 

Resultat d’explotació 14.504 151.299 (90,4%) 

Ingressos financers 20.242 20.829 (2,8%) 

Diferències de canvi 0 32 (100,0%) 

Resultat financer 20.242 20.861 (3,0%) 

Resultat abans d’imposts 34.746 172.160 (79,8%) 

Impost sobre beneficis 0 0 - 

Excedent de l’exercici 34.746 172.160 (79,8%) 

Quadre 2 

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès les àrees d’ 
“Ajudes monetàries i d’altres”,  “Aprovisionaments”, i “D’altres despeses d’explotació” 
de l’exercici 2011. 

Aquestes despeses, per import de 960.755 euros, representen el 45,8% de les despeses 
que s’han registrat amb càrrec al compte de resultats de 2011 i s’han incrementat en un 
110,1% respecte a l’exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització que hem dut a 
terme sobre aquestes despeses, en els apartats següents comentem els aspectes més 
significatius que hi hem observat. 
 
5.3 Ajudes monetàries i d’altres 

Tot seguit oferim un detall comparat de la comparació de la partida “Ajudes monetàries 
i altres” del compte de resultats. 
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Quadre 3 

El conjunt de les despeses registrades en 2011 en la partida “Ajudes monetàries i 
d’altres”, que pugen a 124.765 euros, ha augmentat en un 925,6% respecte a l’exercici 
anterior, ja que en l’exercici fiscalitzat s’ha incrementat l’activitat de la Fundació, en 
assumir la coordinació i promoció de la investigació sanitària i biomèdica d’un major 
nombre de departaments de salut de la Comunitat Valenciana. 

Hem seleccionat una mostra representativa del 83,7% de les despeses anteriors. De 
l’esmentada mostra, destaca l’import de 90.000 euros satisfets a l’Agència Valenciana 
de Salut a fi que aquesta contractara personal facultatiu que alliberara parcialment de la 
seua activitat assistencial els beneficiaris de la convocatòria IMPULSA. Dita 
convocatòria –la coordinació de la qual va correspondre a FISABIO–, va estar 
finançada per la Fundació Bancaixa en virtut d’un conveni de col·laboració subscrit a 
l’efecte per les dues entitats. D’acord amb allò que determina el dit conveni, FISABIO 
va convocar quatre ajudes per un màxim de 22.500 euros cada una, i hem observat que 
els criteris d’adjudicació no estaven baremats en la convocatòria. Així mateix, no tenim 
evidència de la publicitat realitzada en la seua seu electrònica. 

A més de l’ajuda comentada en el paràgraf anterior, la Fundació va concedir un total de 
set beques. De l’anàlisi de les dues més significatives resulta el següent: 

- Entre els requisits exigits als possibles beneficiaris, se n’incloïen alguns que no 
estaven adequadament definits, la qual cosa implica que no s’aplicaran íntegrament 
els principis d’objectivitat, igualtat i no discriminació. 

- Per a millorar la gestió i la concessió d’ajudes, recomanem elaborar unes 
instruccions internes que regulen els processos de selecció de manera que 
garantisquen la seua uniformitat i el compliment dels principis generals de la Llei de 
Subvencions. 

5.4 Aprovisionaments 

La composició dels aprovisionaments comparada amb la de l’exercici anterior, és la 
següent en euros: 

 

Comptes 2011 2010 Variació 

Gratificacions i beques 117.177 10.465 1.019,7% 

Ajudes monetàries per a formació 5.088 0 - 

Ajudes monetàries a entitats 2.500 1.700 47,1% 

Total 124.765 12.165 925,6% 
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Comptes 2011 2010 Variació 

Compres de productes d’investigació 58.086 104.198 (44,3%) 

Treballs realitzats per unes altres empreses 0 160.837 (100,0%) 

Total 58.086 265.035 (78,1%) 

Quadre 4 

Les despeses comptabilitzades en 2011 en la partida “Aprovisionaments” que pugen a 
58.086 euros, han disminuït en un 78,1% respecte a l’exercici anterior. Això es degut 
fonamentalment a un canvi de criteri comptable pel qual les despeses derivades de 
treballs realitzats per investigadors en els diferents centres hospitalaris, es registren 
comptablement en la partida “D’altres despeses d’explotació” en comptes de la partida 
“Aprovisionaments”. 

No obstant això, aquesta Sindicatura considera que era més adequat el criteri seguit en 
l’exercici de 2010, ja que les despeses citades tenen el seu origen en l’activitat pròpia 
de la Fundació. Per tant, l’import comptabilitzat en 2011 per l’esmentat concepte, que 
suma almenys 568.801 euros, s’hauria d’haver registrat en la partida 
“Aprovisionaments” i no en la partida “D’altres despeses d’explotació”. Tot això amb 
independència del que indiquem en l’apartat 5.5 del present Informe en relació amb 
l’adequada imputació temporal d’aquestes despeses en aplicació del principi comptable 
de la meritació. 

Hem revisat el 31,9% de les despeses de la partida. Les observacions i incidències 
detectades s’indiquen, juntament amb les de la mostra analitzada, en l’apartat 5.5. 

5.5 D’altres despeses d’explotació 

En quadre següent, expressat en euros, detallem el saldo d’aquesta partida, per un 
import de 774.904 euros, comparant-lo amb l’exercici anterior. 

Comptes 2011 2010 Variació 

Arrendaments i cànons 387 5.310 (92,7%) 

Reparacions i conservació 2.203 4.530 (51,4%) 

Serveis de professionals independents 359.161 84.487 325,1% 

Primes d’assegurances 158 4.964 (96,8%) 

Serveis bancaris i similars 526 254 107,1% 

Subministraments (1.847) 0 - 

D’altres serveis 417.316 80.441 418,8% 

Total 777.904 179.986 332,2% 

Quadre 5 
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Les despeses imputades a aquesta partida han experimentat un augment del 332,2% 
respecte a les de l’exercici anterior. Els motius que han originat l’increment són els que 
hem indicat en els apartats 5.3 i 5.4 en analitzar les variacions de les partides “Ajudes 
monetàries i d’altres” i “Aprovisionaments”.  

Hem seleccionat una mostra representativa del 24,3% de les despeses anteriors, així 
com el 31,9% de les despeses que conformen la partida “Aprovisionaments”, a fi de 
verificar si s’adequa als principis comptables generalment acceptats, així com als 
principis de control intern i bona gestió financera. Com  a resultat del treball realitzat, 
descrivim tot seguit els aspectes observats: 

- Entre els comptes “Serveis de professionals independents” i “D’altres serveis” es 
troben comptabilitzats, almenys, despeses per un import de 568.801 euros, que 
corresponen als serveis prestats pel personal investigador de diferents centres 
hospitalaris en la realització d’assaigs de productes farmacèutics, prèviament 
contractats per la Fundació amb laboratoris i empreses farmacèutiques. 

 La imputació comptable de les dites despeses, sobre les quals no hi ha una diferència 
que justifique registrar-les en comptes separats, no s’efectua fins que es produeix el 
cobrament dels serveis facturats per FISABIO al laboratori o empresa farmacèutica 
amb qui s’ha contractat l’assaig, registre que comporta que no s’aplique 
adequadament el principi comptable de la meritació. 

 Ja que la Fundació no disposa de registres auxiliars suficients que permeten 
determinar el cost dels serveis prestats per part de cada un dels investigadors 
principals que al tancament de l’exercici es troben pendents de comptabilitzar, 
desconeixem l’efecte que es podia derivar de la correcta aplicació del principi 
comptable esmentat adés. 

 A fi de registrar adequadament aquestes despeses, la Fundació hauria de 
comptabilitzar-les a mesura que el personal investigador preste els serveis. En 
finalitzar l’exercici, ja que no s’haurien reconegut els ingressos corresponents pels 
serveis per facturar als laboratoris o empreses farmacèutiques, les despeses 
meritades es registrarien en l’epígraf d’”Existències” de l’actiu del balanç. 

 Per això recomanem que s’establisquen uns procediments que permeten determinar 
el grau d’execució de l’assaig clínic amb el seu cost corresponent, cosa que 
permetria, a més del compliment dels principis comptables indicats, un control 
intern adequat sobre una de les principals activitats que conformen l’objecte social 
de la Fundació. 

- Hi ha despeses per un import, almenys, de 42.364 euros, que corresponen a 
adquisicions de material inventariable que s’utilitzen en projectes d’investigació. 
D’acord amb el conveni marc de col·laboració subscrit amb l’Agencia Valenciana 
de Salut en 2009, el material, una vegada finalitzat el projecte, passa a ser propietat 
de l’hospital on s’ha dut a terme.  Per tant, atesa la seua naturalesa, l’import 
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esmentat adés, s’hauria d’haver comptabilitzat en l’epígraf d’”Ajudes monetàries i 
d’altres”. 

- En un 64% del total de les factures revisades no consta l’autorització prèvia de la 
despesa per part de l’òrgan competent, mentre que en un 18% falta la conformitat 
amb el servei prestat o bé el rebut. D’altra banda, en un 32% o bé no figura una 
descripció suficient del concepte facturat o bé no hi ha un detall dels preus unitaris 
dels diferents conceptes que les conformen. Finalment, en un 24% no queda 
constatació de la data de recepció del servei o subministrament contractat. 

 A fi de millorar els procediments de control intern instaurats per la Fundació, 
recomanem que l’òrgan competent deixe constatació, en tots els casos, de 
l’autorització prèvia de les despeses, així com del vistiplau del departament o servei 
encarregat de rebre-les. Sols s’haurien d’acceptar les factures de proveïdors i 
creditors que continguen els preus unitaris dels diferents conceptes facturats i que 
estiguen adequadament i suficientment detallats. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de la FISABIO està subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes dels Sector Públic (LCSP), si bé a partir del 16 de desembre de 2011 va 
entrar en vigor el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Fundació té la consideració de poder adjudicador, que defineix l’article 3.3 d’aquesta 
Llei. 

Això implica que en la preparació dels contractes la Fundació haurà de seguir les regles 
que estableix l’article 121 de l’LCSP, i en la seua adjudicació hom aplicarà el que 
estipula l’article 174 per als contractes subjectes a regulació harmonitzada definits en 
l’article 13 i següents de l’LCSP, i l’article 175 per als contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals que estableix l’LCSP aplicables a tot 
el sector públic. 

En virtut d’un Acord del Consell de la Generalitat, FISABIO té, des del 6 de maig de 
2011, la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat, de les 
seues entitats autònomes i entitats de dret públic, sempre que tinguen la condició de 
poder adjudicador. FISABIO queda obligada a executar els treballs i activitats que, 
inclosos en les seues finalitats fundacionals, li encomanen. 

Les comandes seran retribuïdes per mitjà de tarifes, les quanties de les quals seran 
elaborades i aprovades per l’Administració de la Generalitat. 

6.2 Instruccions de contractació 

El 19 de desembre de 2011, el Patronat de la Fundació va aprovar –en virtut del que 
disposa l’article 175 de l’LCSP–, unes instruccions de contractació d’obligat 
compliment intern, per les quals es regulen els procediments de contractació de la 
Fundació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada. Aquestes instruccions 
milloren de forma significativa les anteriors, les quals van ser analitzades en un informe 
especial realitzat per la Sindicatura, d’acord amb el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació de 2011. 

La Sindicatura ha analitzat les noves instruccions segons el que indica la Guia de 
fiscalització de les instruccions de contractació publicada en la seu electrònica de la 
Sindicatura (secció 803 del Manual de fiscalització), en la qual s’apleguen els criteris 
respecte del contingut mínim de les instruccions de contractació exigit per l’LCSP. De 
la revisió es desprén que regulen com a un dels procediments d’adjudicació el 
procediment restringit, però no especifiquen els criteris que s’han de tenir en compte per 
a aplicar-lo. 
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Així mateix, per a millorar el contingut de les instruccions de contractació seria 
convenient que regularen el procediment de modificació contractual. 

6.3 Perfil de contractant 

De la revisió del perfil de contractant que es troba en la seu electrònica de la Fundació, 
s’ha posat de manifest que en la seu electrònica de la Fundació, s’inclou un enllaç a la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, lloc en què es produeix la difusió del 
perfil. 

6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per la Fundació, tots els expedients de 
contractació han sigut tramitats com a contractes menors per considerar  que cap de les 
adquisicions de béns o serveis realitzada en 2011, superava el límit establit per als dits 
contractes. 

La Fundació no disposa d’una aplicació informàtica per al registre amb una numeració 
correlativa de tots i cada un dels expedients de contractes menors, per la qual cosa no ha 
pogut  aportar una relació certificada que s’ajuste a la informació sol·licitada per 
aquesta Sindicatura. En el seu lloc, ha aportat un detall en el qual es totalitzen per a cada 
un dels subcomptes comptables de proveïdors i creditors, els moviments de l’exercici de 
2011. 

De la revisió de la informació proporcionada, es desprén que en almenys tres casos –el 
detall dels quals mostrem en el quadre següent–, s’han contractat al llarg de l’exercici, 
de forma independent, amb el mateix proveïdor com a contractes menors, despeses que 
a la vista de les circumstàncies concurrents podrien formar part, a judici de la 
Sindicatura, d’una mateixa unitat operativa o funcional. Per tant, s’haurien d’haver 
tramitat pel procediment obert o negociat, i ajustar-se, si era el cas, als principis de 
publicitat i concurrència, i a allò que disposa l’article 74 de l’LCSP. 

 
Objecte Import (IVA exclòs) 

Serveis d’assessoria i secretaria tècnica 

Manteniment de programari 

Serveis de validació 

37.539 

33.161 

27.300 

Quadre 6 

D’altra banda, també hem observat l’existència de circumstàncies concurrents en les 
despeses realitzades en concepte d’agència de viatges, que s’han tramitat com a 
contractes menors amb diferents proveïdors per una quantia conjunta de 28.683 euros. 

Finalment, recomanem que s’implante una aplicació informàtica que possibilite 
l’adequat seguiment i control dels expedients de contractes menors.  
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7. FETS POSTERIORS 

La nota 1 de la memòria destaca com a fet rellevant que, amb data 2 de desembre de 
2011, el Consell autoritza la fusió per absorció de la Fundació de la Comunitat 
Valenciana per a la Investigació en l’Hospital Clínic Universitari Doctor Peset de 
València per part de FISABIO. 

A tal efecte, el Patronat de FISABIO va aprovar  l’acord de fusió el 25 de maig de 2012 
i va determinar com a data efectiva el 30 de juny de 2012. 

Les dues fundacions participants de la fusió han formulat els comptes de 2011 de forma 
individual, si bé en la nota de la memòria de FISABIO indicada adés, s’ha estimat 
l’efecte econòmic que pot produir aquest procés en determinades variables. 

D’altra banda, el 25 de maig de 2012, el Ple del Consell va presentar el nou mapa de les 
entitats del Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional de la Comunitat Valenciana, en el qual s’indica que 
FISABIO integrarà les activitats de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 
Investigació de l’Hospital d’Elx, de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 
Investigació de l’Hospital d’Alacant i el Centre Superior d’Investigació en Salut 
Pública.  




