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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, redactat de la 
manera següent: 

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

La Llei 9/2008, en el seu article 33, inclou també com a fundacions del sector públic de 
la Generalitat aquelles que el patrimoni fundacional de les quals, amb caràcter de 
permanència, estiga format en més d’un 50% per béns o drets aportats o cedits pel 
Consell o els seus ens públics. 

Les fundacions són organitzacions constituïdes sense fins lucratius que, per voluntat 
dels seus creadors, tenen afectat de manera duradora el seu patrimoni a acomplir 
finalitats d’interès general. Tenen 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 el determina 
fonamentalment la normativa que relacionem tot seguit: 

Normes generals 

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

- Llei 16/2010, de 27 de desembre, de la Generalitat, 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 15 de 
juliol. 

- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat pel Decret 
Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 
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- 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 les fundacions. 

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 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- 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, 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 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. 
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- 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. 

Comptabilitat 

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

- Reial Decret 1515/2007, 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 las entitats sense fins lucratius 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 29 de desembre de 2010, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes, 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 novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat, 
explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a què són 
subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 

Subvencions 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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 els fins fundacionals i administrar els béns i els 
drets que integren el patrimoni de la fundació. El constituirà el nombre de patrons que 
els estatuts determinen, amb un mínim de tres. El Patronat elegirà un president entre els 
seus membres. En els estatuts hom podrà encarregar la gestió ordinària o administrativa 
de les activitats de la fundació a un gerent i preveure que hi haja altres càrrecs amb 
funcions consultives o merament executives. 



 
 
Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2011 

- 12 - 
 
 

b) El Protectorat 

És l’òrgan administratiu de la Generalitat que exerceix les funcions que li atribueixen 
les lleis respecte a 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 del seu funcionament. El Protectorat de les Fundacions de la 
Comunitat Valenciana l’exerceix la conselleria competent en matèria de fundacions, que 
a 31 de desembre de 2011, era la Conselleria de Justícia i Benestar Social. La titularitat 
del Protectorat correspon al conseller, sense perjudici de la possibilitat que la delegue o 
desconcentre.  

c) El Registre de Fundacions 

Sota la dependència del Protectorat figura el Registre de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana, adscrit a la Secretaria Autonòmica de la conselleria competent. L’estructura 
i el funcionament del Registre els regula el Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, 
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 altres protectorats i dels altres 
actes que siguen inscriptibles; el dipòsit i arxiu dels documents establits en la normativa, 
i la legalització dels llibres que hagen de portar les fundacions. 

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

a) Règim financer 

El regula l’article 20 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, que en l’apartat 1 indica que 
la fundació, per a desenvolupar les seues activitats, es finançarà fonamentalment amb 
els recursos que provinguen del seu patrimoni i, si és el cas, amb aquells altres que 
provinguen de les ajudes, subvencions, donacions, herències i altres actes a títol gratuït, 
realitzats per persones físiques o jurídiques, tant si són públiques com privades. 

D’altra part, l’apartat 4 de l’esmentat article 20, en la redacció que en dóna 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. 

Quant a això, aqueix apartat indica que cal destinar a complir els fins fundacionals 
almenys el 70% dels ingressos nets i els resultats ordinaris i extraordinaris que 
s’obtinguen per qualsevol concepte, i cal aplicar-los en el termini comprès entre el 
començament de l’exercici en què s’hagen obtingut els respectius resultats i ingressos i 
els quatre següents al tancament d’aqueix exercici. 

Així mateix, es podran destinar a despeses d’administració fins a un màxim del 20% 
dels ingressos i els resultats esmentats o el 5% dels fons propis. 
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Finalment, l’apartat 5 de l’article 20 disposa que 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, cosa que comporta l’obligació de retre comptes a la Sindicatura 
de Comptes de les operacions respectives, siga quina siga la seua naturalesa. 

La Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la Generalitat 
(IGG) 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 que s’apleguen en 
l’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, aprovat 
pel Reial Decret 776/1998, mentre la Intervenció General de la Generalitat no aprove el 
pla especial de comptabilitat de les fundacions de la Generalitat. Segons l’esmentat Pla 
General de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius, els comptes anuals els 
componen el balanç, el compte de resultats i la memòria. 

D’acord amb una circular emesa per l’IGG el 23 de desembre de 2011, a partir del 
primer de gener de 2012, les fundacions públiques de la Generalitat formularan els seus 
comptes segons els principis i normes de comptabilitat prevists en el Reial Decret 
1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General 
de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i el model del pla d’actuació de 
les entitats sense finalitats lucratives, circumstància que ha sigut ratificada 
posteriorment en la disposició addicional sisena del 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. 

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

Els comptes corresponents a l’exercici 2011 han estat formulats i aprovats pels òrgans 
competents de les fundacions del sector públic de la Generalitat, i han estat presentades 
en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, 
conformement a la normativa aplicable, el 29 de juny de 2012, juntament amb l’informe 
d’auditoria, si s’escau. 

El règim comptable i pressupostari de les fundacions el regula l’article 21 de la 
Llei 8/1998, el qual en la seua nova redacció introduïda per la Llei 9/2008, estableix en 
l’apartat 3 que en el termini màxim de sis mesos des del tancament de l’exercici el 
Patronat de la fundació ha d’aprovar els comptes anuals, els quals comprenen el balanç, 
el compte de resultats, la memòria de la gestió econòmica i la memòria de les activitats 
fundacionals que formen una unitat. 
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La memòria de la gestió econòmica, a més de completar, ampliar i comentar la 
informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, ha de detallar el que 
estipulen els apartats 4 i 5 de l’article 20 de la Llei de Fundacions referent a la 
destinació dels ingressos nets i els resultats ordinaris i extraordinaris que s’obtinguen 
per qualsevol concepte i a l’aplicació de l’excedent de l’exercici. 

Igualment incorporarà un inventari dels elements patrimonials. Per a aquelles 
fundacions que no puguen elaborar comptes anuals abreujats, la memòria de la gestió 
econòmica ha d’incloure un quadre de finançament. 

Per la seua part, la memòria de les activitats fundacionals ha d’incloure informació 
sobre els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació, i també el grau 
de compliment del pla d’actuació, amb indicació dels recursos utilitzats, la seua 
procedència i el nombre de beneficiaris en cadascuna de les diverses actuacions 
realitzades, i els convenis que eventualment hagen dut a terme amb altres entitats per a 
aquests fins. Les activitats fundacionals figuraran detallades amb els requisits que 
reglamentàriament s’establesquen. 

Així mateix, l’apartat 8 de l’article 21 de la Llei estableix que els comptes anuals, una 
vegada que el Patronat els haja aprovats, s’han de presentar al Protectorat en el termini 
dels deu dies hàbils següents a la seua aprovació per a examinar-los, comprovar que 
s’adeqüen a la normativa vigent i dipositar-los en el registre de Fundacions. 

D’altra part, l’apartat 9 de l’article 21 de la Llei disposa que en els tres darrers mesos de 
cada exercici el Patronat aprovarà i remetrà al Protectorat un pla d’actuació en què 
quedaran reflectits els objectius i les activitats que es preveja desenvolupar durant 
l’exercici següent. 

Els pressuposts de les fundacions del sector públic no s’integren en els de la Generalitat 
per a 2012. A aquest efecte cal tenir en compte que en la definició del pressupost de la 
Generalitat de l’article 20 del TRLHPGV no es prenen en consideració les fundacions 
del sector públic de la Generalitat. No s’esmenten tampoc en l’article 22.1 d’aquest text 
legal, article que determina que el pressupost serà únic i inclourà la totalitat de les 
despeses i dels ingressos de la Generalitat, i també de les entitats autònomes i empreses 
públiques. 

Referent a això, tal com s’ha posat de manifest en informes d’exercicis anteriors, fóra 
convenient d’homologar el TRLHPGV amb la Llei General Pressupostària, que sí que 
preveu en l’article 33.1 b la integració dels pressuposts del sector públic fundacional en 
els Pressuposts Generals de l’Estat. No obstant això, en el projecte de llei de Pressuposts 
de la Generalitat per a 2013 sí que s’integren. 

c) Règim d’auditories 

La Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en la seua nova redacció 
introduïda per la Llei 9/2008, preveu en l’article 21.6 un règim d’auditories per a les 
fundacions en què s’indica que se sotmetran a auditoria externa els comptes de totes les 
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fundacions en què concórreguen, en la data de tancament de l’exercici, almenys dues de 
les set circumstàncies que preveu aquest article. 

En aquestes circumstàncies es troben aquelles fundacions en què el total de les partides 
de l’actiu supere 2.400.000 euros, el volum dels ingressos nets per qualsevol concepte 
siga major de 2.400.000 euros o el nombre mitjà de treballadors contractats durant 
l’exercici excedisca de cinquanta. 

També se sotmetran a auditoria externa, segons l’article esmentat, els comptes de les 
fundacions en què concórreguen, a parer del Patronat de la fundació o del Protectorat, 
circumstàncies d’especial gravetat en relació amb el seu patrimoni. Els informes 
d’auditoria han de fer referència a les circumstàncies que n’han motivat l’emissió. 

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

A més a més, les fundacions del sector públic de la Generalitat són sotmeses al control 
que la Intervenció General de la Generalitat exerceix sobre la seua gestió econòmica i 
financera per mitjà de l’auditoria pública, regulada en el capítol III bis del títol III del 
TRLHPGV. 

Aquesta auditoria pública s’exerceix d’acord amb el que preveu el Pla Anual 
d’Auditories de la Intervenció General de la Generalitat, per a l’execució de la qual 
podrà demanar la col·laboració d’empreses privades d’auditoria. 

L’auditoria pública presenta tres modalitats: de regularitat comptable, de compliment i 
operativa. Una variant dins de les auditories de regularitat comptable és l’auditoria dels 
comptes anuals, regulada en l’article 63 del TRLHPGV, que l’IGG fa cada any sobre les 
entitats autònomes, les empreses i les fundacions, els informes de les quals ret a la 
Sindicatura de Comptes juntament amb els comptes anuals, com 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 a què, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, 
correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat financera del sector 
públic valencià, i també dels comptes que la justifiquen. 

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

La Sindicatura, d’acord amb 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 cal. 

Conformement a la disposició legal esmentada, el Consell de la Sindicatura va aprovar 
el 22 de desembre de 2011 el Programa Anual d’Actuació de 2012, que fou remès a les 
Corts Valencianes el 24 de gener de 2012, en el qual es fixaven amb tot detall els ens 
que s’havien de fiscalitzar, el tipus d’auditoria que calia aplicar en cada cas i l’abast de 
cada fiscalització. 

2.2 Abast de la fiscalització 

Com hem dit en l’apartat 1.2 c, les fundacions del sector públic de la Generalitat són 
sotmeses al Pla Anual d’Auditories de la Intervenció General de la Generalitat, que el 
porta a cap amb la col·laboració d’empreses privades d’auditoria. 

El Programa Anual d’Actuació de 2012 de la Sindicatura de Comptes determina el 
conjunt d’entitats que formen la Generalitat i assenyala tres nivells de control 
diferenciats, segons els objectius i els abasts concrets establits per a cadascuna de les 
fiscalitzacions: el control general, el control sobre àrees significatives i el control formal 
de rendició de comptes. 

A aquest efecte el Programa Anual d’Actuació de 2012 preveu 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 paràgrafs següents ampliem la informació sobre aquests aspectes i assenyalem les 
fundacions que s’enquadren en cada nivell de control. 

a) Control sobre àrees significatives 

Els objectius de la fiscalització amb relació a les fundacions incloses en aquest grup han 
consistit a revisar si cadascuna de les fundacions ha aplicat degudament la normativa 
comptable i de gestió relativa a determinades àrees considerades significatives pel seu 
import, pel risc estimat d’auditoria o per qualsevol raó justificada, tenint en compte el 
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coneixement que la Sindicatura de Comptes té sobre cada una de les fundacions. En els 
respectius informes indiquem expressament les àrees fiscalitzades. 

Les fundacions incloses en aquest nivell de control ha estat les següents: 

- Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la CV (FPA) 

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

- Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO) 

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 fet en temps i forma, que els comptes compleixen les formalitats que 
exigeix la normativa substantiva aplicable i en la lectura i anàlisi dels informes 
d’auditoria que ha fet 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, o bé d’un control general o bé 
d’un control sobre àrees significatives. En l’apartat 4.2 detallem l’objectiu i l’abast de la 
fiscalització realitzada sobre aquestes fundacions. 

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

- Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la CV (FEB) 

- Fundació de la CV del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) 

- Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la CV (FSVO) 

- Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola. Fundació de la CV (FGVI) 

- Fundació de la CV per a l’Estudi de la Violència – Centre Reina Sofia (FEV) 

- Fundació Valenciana de la Qualitat de la CV (FVQ) 

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

- Fundació de la CV La Llum de les Imatges (FLI) 

- Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la CV (FOM) 

- Fundació de la CV Ciudad de les Arts i de les Ciències (FCAC) 

- Fundació per a la Investigació a l’Hospital Clínic Universitari de la CV, 
FUNDACIÓN INCLIVA (INCLIVA) 

- Fundació de la CV per a la Prevenció de Riscs Laborals (FPRL) 
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- Fundació per a la Investigació a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la CV 
(FIFE) 

- Fundació Mediambiental de la CV Buseo (FMB) 

- Fundació Comunitat Valenciana-Región Europea (FRE).  

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

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

- Fundació de la CV Aigua i Progrés (FAP) 

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

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

- Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed 
(AGROALIMED) 

- Fundació de la CV Universitat Internacional de València (FVIU) 

- Fundació Pro Esport de la CV (FPE) 

- Fundació de la CV “Costa Azahar” Festivals (FCAF) 

- Fundació de la CV per a la Qualitat de l’Educació (FCE) 

- Foment del Cooperativisme Fundació de la CV (FCOOP) 

- Fundació Centre de Estudis Ciudad de la Llum de la CV (FCECL) 

- Fundació de la CV de les Arts (ARTS) 
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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 1.2 b anterior, les fundacions del sector públic de la 
Generalitat estan subjectes al règim de comptabilitat pública, fet que comporta 
l’obligació de retre comptes a la Sindicatura de Comptes per mitjà de la Intervenció 
General de la Generalitat. 

D’acord amb això, els comptes corresponents a l’exercici 2011, l’IGG els ha presentats 
a aquesta Sindicatura de Comptes conformement a la normativa aplicable el 29 de juny 
de 2012, juntament amb l’informe d’auditoria, si s’escau, i els adjuntem en l’annex I 
d’aquest volum. Tot seguit en mostrem el detall: 

- 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 Generalitat Valenciana-Iberdrola, Fundació de la Comunitat Valenciana 
(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 les Imatges (FLI) 

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

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

- Fundació per a la Investigació a l’Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana, 
FUNDACIÓ INCLIVA (INCLIVA) 

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

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

- Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo (FMB) 

- 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) 
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- 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 (AGROALIMED) 

- 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 Pro Esport de la Comunitat Valenciana (FPE) 

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

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

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

- Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO).  

- Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la Comunitat Valenciana (FCECL) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana de les Arts (ARTS) 

Els comptes anuals de la Fundació de la CV per a l’Estudi de la Violència-Centre Reina 
Sofia (FEV) no han sigut retudes a aquesta Sindicatura, si bé l’IGG ha tramés l’informe 
d’auditoria que comentem en l’apartat 4.3.2. 

En relació amb aquesta Fundació, cal indicar que una vegada el Protectorat n’ha instat 
l’extinció, el Consell mitjançant l’Acord de 15 de juny de 2012 ha autoritzat la dita 
extinció, pendent que l’Advocacia de la Generalitat emeta l’informe que permeta al 
conseller de Justícia i Benestar Social interposar l’acció judicial d’extinció de la dita 
Fundació. 

Durant l’exercici de 2011 es va acordar la baixa registral de les fundacions següents: 
Fundació de la CV per a la Investigació de l’Audiovisual, Fundació de Drets Humans de 
la CV, Fundació de la CV enfront de la Discriminació i els Maltractaments, Tolerància 
Zero, Fundació Gestió i Eficiència Empresarial de la CV, Fundació de la CV de les Arts 
Escèniques i Fundació de la CV per a la Promoció de les Arts Contemporànies, encara 
que aquestes dues últimes es van fusionar i crearen la Fundación de la CV de las Artes 
(ARTS) y la Fundació de la CV enfront de la Discriminació i els Maltractaments, 
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Tolerància Zero, va ser absorbida per la Fundació de la CV per a l’Atenció a les 
Víctimes del Delicte i per a la Trobada Familiar. 

D’altra banda, en els exercicis 2011 i 2012, han continuat realitzant-se les operacions de 
liquidació de la Fundació de la CV, Marca de Garantia del Port de València. A la data 
d’emissió del present Informe (novembre de 2012), falta que el Patronat aprove la 
liquidació definitiva a favor de la Generalitat i que, amb posterioritat a la dita aprovació, 
el Protectorat ratifique simultàniament la liquidació i acorde la baixa registral. 

A 31 de desembre de 2011, el sector públic fundacional de la Generalitat es componia 
de fundacions relacionades a l’inici del present apartat. No obstant això, al final de 
l’exercici de 2011 i durant l’exercici de 2012, s’han produït una sèrie d’esdeveniments 
que quan acaben tindran una incidència molt rellevant en la composició, dimensió i 
estructura del dit sector. Aquests esdeveniments, a banda del que ja hem esmentat per a 
la Fundació de la CV per a l’Estudi de la Violència-Centre Reina Sofia (FEV), són els 
següents: 

a) Acord del Consell de 2 de desembre de 2011 

Amb aquest Acord s’aprova el Pla de Racionalització del Sector Públic Fundacional que 
comporta l’extinció per liquidació de les fundacions que detallem tot seguit: 

- Fundació Valenciana de la Qualitat de la CV (FVQ) 

- Fundació de la CV per a la Prevenció de Riscs Laborals (FPRL) 

- Fundació Mediambiental de la CV Buseo (FMB) 

- Fundació de la CV Aigua i Progrés (FAP) 

- Fundació Pro Esport de la CV (FPE) 

- Fundació de la CV “Costa Azahar” Festivals (FCAF) 

- Fundació de la CV per a la Qualitat de l’Educació (FCE) 

- Foment del Cooperativisme Fundació de la CV (FCOOP) 

Cal indicar que Fundació Valenciana de la Qualitat de la CV (FVQ) i la Fundació de la 
CV per a la Qualitat de l’Educació (FCE), s’integraran juntament amb la societat 
mercantil Institut Valencià de Pràctiques Sanitàries, SA, dins de l’entitat de dret públic 
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva. 

Així mateix, en l’Acord s’autoritza la fusió per absorció de la Fundació de la CV per a 
la Investigació a l’Hospital Universitari Doctor Peset de València (FIHP) per part de la 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV (FISABIO). 

b) Acord del Consell de 3 d’agost de 2012 

Mitjançant aquest Acord s’autoritza l’extinció de les fundacions següents: 

- Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la CV (FSVO) 
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- Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola, Fundació de la CV (FGVI) 

- Fundación de la CV La Llum de les Imatges (FLI) 

- Fundación de la CV Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC) 

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

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

- Fundació de la C.V. de les Arts (ARTS) 

També s’acorda la fusió per absorció de la Fundació de la CV per a la Investigació a 
l’Hospital Universitari d’Alacant (FIHA) i de la Fundació de la CV per a la Investigació 
Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament a 
l’Hospital General Universitari d’Elx (FIHE) per la Fundació per al Foment de la 
Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV (FISABIO). 

c) 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. 

En relació amb el Sector Fundacional de la Generalitat, el Decret considera les mesures 
següents: 

- S’autoritzarà l’extinció de Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la CV 
(FPA). Prèviament a l’acord del Patronat, d’extinció de la Fundació, les funcions 
relatives a la unitat artística de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, a la 
programació artística del Palau de les Arts Reina Sofia i a la seua execució seran 
assumides per l’entitat de dret públic CulturArts de la Generalitat. Aquesta 
entitat també assumirà abans de l’acord d’extinció per part del Patronat, les 
funcions que realitza la Fundació de la CV, La Llum de les Imatges (FLI), en 
relació amb la conservació i restauració d’edificis monumentals i béns d’interés 
cultural. 

- La Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la CV (FEPORTS), la 
Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la CV (FOM) i la Fundació Centre 
d’Estudis Ciutat de la Llum de la CV (FCECL), perdran el caràcter de fundació 
del sector públic i s’exclouran del sector públic de la Generalitat. 

3.2 Balanços individuals i balanç agregat 

Els quadres 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4, que aquesta Sindicatura ha elaborat a partir dels comptes 
anuals que li han retut les fundacions del sector públic de la Generalitat, mostren els 
balanços a 31 de desembre de 2011. Totes les xifres apareixen 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 2011 

ACTIU FEB CEAM FSVO FGVI FVQ FPORTS FLI FOM 
A) ACTIU NO CORRENT 188.244 3.711.057 189.432 124 0 16.334 153.739 13.646.703 
Immobilitzat intangible 2.915 280 13.565 0 0 582 102.240 221.128 
Immobilitzat material 6.119 3.704.836 153.792 105 0 5.942 51.499 13.425.575 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a l/t 126.212 0 0 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a llarg termini 52.998 5.942 22.074 19 0 9.811 0 0 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 0 0 0 
B) ACTIU CORRENT 1.124.797 3.470.418 1.623.997 198.588 495.693 1.637.948 3.924.256 17.785.337 
Existències 4.182 45.323 0 0 0 43.796 52.877 216.752 
Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 0 3.056.685 0 0 0 360.420 0 12.693.203 
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 100.428 2.015 1.547.474 3.969 342.004 1.174.349 3.050.754 301.202 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a c/t 0 0 12.491 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a curt termini 88.500 0 0 180.660 121.299 16.837 1.600 4.409.897 
Periodificacions a curt termini 0 7.013 788 0 0 664 4.313 40.467 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 931.687 359.381 63.243 13.959 32.389 41.882 814.712 123.817 
TOTAL ACTIU (A + B) 1.313.041 7.181.475 1.813.428 198.712 495.693 1.654.283 4.077.994 31.432.040 

   
PATRIMONI NET I PASSIU FEB CEAM FSVE FGVI FVQ FPORTS FLI FOM 
A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) 1.052.622 3.857.325 209.121 196.895 (99.632) 1.021.579 (17.121.990) 30.723.602 
A-1) Fons propis 1.009.816 (1.209.067) 20.985 196.895 (99.632) 1.021.579 (17.222.764) 17.694.462 
A-2) Ajusts per canvis de valor 42.806 0 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 5.066.392 188.136 0 0 0 100.775 13.029.141 
B) PASSIU NO CORRENT 0 145.800 0 0 0 0 8.246.738 0 
Provisions a llarg termini 0 0 0 0 0 0 21.738 0 
Deutes a llarg termini 0 145.800 0 0 0 0 8.225.000 0 
C) PASSIU CORRENT 260.419 3.178.349 1.604.307 1.817 595.325 632.704 12.953.246 708.438 
Provisions a curt termini 0 29.586 537.600 0 149.796 0 0 0 
Deutes a curt termini 0 2.264.068 873.608 0 80.715 338.856 4.723.441 72.027 
Deutes amb empreses i entitats del grup i associades a c/t 0 0 0 0 0 0 0 0 
Beneficiaris creditors 0 0 0 0 0 (8.045) 0 0 
Creditors comercials i altres comptes per pagar 69.538 845.983 167.641 1.817 364.814 301.893 8.229.805 625.030 
Periodificacions a curt termini 190.881 38.712 25.459 0 0 0 0 11.381 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 1.313.041 7.181.475 1.813.428 198.712 495.693 1.654.283 4.077.994 31.432.040 

Quadre 3.1  
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2011 

ACTIU FCAC INCLIVA FPRL FIFE FMB FRE FAVIDE FEPAD 
A) ACTIU NO CORRENT 103.458 2.854.480 78.663 3.389.085 464.811 42.534 85.103 52.256 
Immobilitzat intangible 15.413 403.250 30.527 37.877 0 2.453 2.724 2.699 
Immobilitzat material 88.045 0 46.032 3.350.208 404.808 39.959 21.208 43.257 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a l/t 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a llarg termini 0 1.480.000 2.103 1.000 60.003 122 61.172 6.300 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 971.230 0 0 0 0 0 0 
B) ACTIU CORRENT 597.630 6.540.917 713.512 25.260.560 16.243 906.847 387.810 769.741 
Existències 10.253 0 0 0 0 0 0 0 
Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 240.188 483.724 0 1.042.364 0 0 0 83.741 
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 121.604 2.321.764 686.348 2.913.227 15.365 896.719 326.886 606.754 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a c/t 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a curt termini 5.603 3.310.775 0 19.233.003 0 0 0 652 
Periodificacions a curt termini 2.287 0 0 0 0 0 0 46.855 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 217.695 424.653 27.165 2.071.966 877 10.128 60.925 31.739 
TOTAL ACTIU (A + B) 701.088 9.395.396 792.175 28.649.645 481.054 949.381 472.914 821.997 

         
PATRIMONI NET I PASSIU FCAC INCLIVA FPRL FIFE FMB FRE FAVIDE FEPAD 
A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) 503.188 6.978.153 116.218 18.560.212 446.153 30.230 (1.537.279) 58.706 
A-1) Fons propis 448.327 4.487.505 39.658 783.703 359.143 30.230 (1.537.279) 18.290 
A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 54.861 2.490.648 76.560 17.776.509 87.010 0 0 40.416 
B) PASSIU NO CORRENT 0 0 0 2.946.179 2.180 4.634 541.728 0 
Provisions a llarg termini 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutes a llarg termini 0 0 0 2.946.179 2.180 4.634 541.728 0 
C) PASSIU CORRENT 197.900 2.417.244 675.958 7.143.254 32.721 914.517 1.468.465 763.291 
Provisions a curt termini 0 0 0 997.834 0 0 0 0 
Deutes a curt termini 0 324.253 410.864 39.516 31.011 108.435 876.236 669.622 
Deutes amb empreses i entitats del grup i associades a c/t 0 0 0 0 0 0 0 0 
Beneficiaris creditors 0 22.924 0 0 0 0 117.639 0 
Creditors comercials i altres comptes per pagar 106.299 512.875 265.093 1.321.576 1.710 272.138 474.590 89.432 
Periodificacions a curt termini 91.601 1.557.192 0 4.784.328 0 533.945 0 4.237 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 701.088 9.395.396 792.175 28.649.645 481.054 949.381 472.914 821.997 

Quadre 3.2 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2011 

ACTIU FAP FIHP FPA FIHA AGROALIMED FVIU FIHE FPE 
A) ACTIU NO CORRENT 88.260 294.787 4.873.152 880.947 2.298.693 2.927.369 0 0 
Immobilitzat intangible 26.642 32.809 96.136 97.999 2.208.682 885.160 0 0 
Immobilitzat material 61.558 260.414 4.777.016 782.948 27.011 2.027.809 0 0 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a l/t 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a llarg termini 60 1.564 0 0 63.000 14.400 0 0 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 0 0 0 
B) ACTIU CORRENT 53.698 1.394.610 6.883.279 1.967.387 5.405.097 3.453.104 1.539.037 705.632 
Existències 0 1.227 264.845 7.098 0 0 1.286 0 
Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 12.000 0 0 0 4.900.524 3.328.576 0 0 
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 13.946 707.872 3.715.211 874.336 195.509 0 725.485 702.000 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a c/t 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a curt termini 3.304 0 17.344 297.387 0 18.017 150.000 0 
Periodificacions a curt termini 0 0 0 0 134.720 0 0 0 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 24.449 685.511 2.885.879 788.565 174.343 106.511 662.266 3.632 
TOTAL ACTIU (A + B) 141.958 1.689.397 11.756.431 2.848.334 7.703.790 6.380.474 1.539.037 705.632 

         
PATRIMONI NET I PASSIU FAP FIHP FPA FIHA AGROALIMED FVIU FIHE FPE 
A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) 122.170 384.308 (21.976.421) 2.146.297 2.696.194 2.987.364 1.359.302 703.725 
A-1) Fons propis 27.579 275.015 (24.468.636) 1.205.539 468.333 11.544 847.088 (198.275) 
A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 94.591 109.292 2.492.215 940.758 2.227.861 2.975.820 512.214 902.000 
B) PASSIU NO CORRENT 0 671.485 609.130 0 0 0 0 0 
Provisions a llarg termini 0 0 609.130 0 0 0 0 0 
Deutes a llarg termini 0 671.485 0 0 0 0 0 0 
C) PASSIU CORRENT 19.788 633.604 33.123.722 702.037 5.007.597 3.393.110 179.735 1.907 
Provisions a curt termini 0 0 0 0 9.441 170.200 0 0 
Deutes a curt termini 0 349.320 9.950 1.471 2.142.444 294.909 0 0 
Deutes amb empreses i entitats del grup i associades a c/t 0 0 0 0 0 0 0 0 
Beneficiaris creditors 0 0 0 0 0 2.077.934 0 0 
Creditors comercials i altres comptes per pagar 19.788 86.661 29.626.633 700.566 2.855.712 0 179.735 1.907 
Periodificacions a curt termini 0 197.623 3.487.139 0 0 850.067 0 0 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 141.958 1.689.397 11.756.431 2.848.334 7.703.790 6.380.474 1.539.037 705.632 

Quadre 3.3 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2011 

ACTIU FCAF FCE FCOOP FISABIO FCECL ARTS AGREGAT 
A) ACTIU NO CORRENT 0 4.065 19.506 130.659 39.233 20.519.514 57.052.209 
Immobilitzat intangible 0 0 3.989 107.964 5.168 18.620 4.318.820 
Immobilitzat material 0 4.065 15.517 22.695 33.690 20.495.724 49.849.834 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a l/t 0 0 0 0 0 0 126.212 
Inversions financeres a llarg termini 0 0 0 0 50 5.170 1.785.787 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 325 0 325 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 0 971.230 
B) ACTIU CORRENT 920.540 26.539 346.353 4.705.265 786.329 1.979.735 95.620.900 
Existències 0 0 5.991 0 29.306 0 682.936 
Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 0 6.465 0 2.438.891 0 0 28.646.781 
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 868.600 0 330.001 1.044.048 552.035 811.964 24.951.868 
Inversions en empreses i entitats del grup i associades a c/t 0 0 0 0 39.790 0 52.281 
Inversions financeres a curt termini 0 0 634 151.875 0 0 28.007.388 
Periodificacions a curt termini 0 0 228 0 20.441 1.175 258.951 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 51.940 20.074 9.499 1.070.451 144.758 1.166.596 13.020.695 
TOTAL ACTIU (A + B) 920.540 30.605 365.859 4.835.923 825.562 22.499.249 152.673.109 

        
PATRIMONI NET I PASSIU FCAF FCE FCOOP FISABIO FCECL ARTS AGREGAT 
A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) 8.450 19.249 43.467 384.003 (1.233.905) (3.580.571) 29.058.733 
A-1) Fons propis 8.450 19.249 (5.307) 267.506 (1.819.905) (13.811.293) (31.131.265) 
A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0 0 0 0 0 42.806 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 0 48.774 116.497 586.000 10.230.722 60.147.192 
B) PASSIU NO CORRENT 0 0 0 90.400 3.163 25.553.140 38.814.576 
Provisions a llarg termini 0 0 0 0 0 0 630.868 
Deutes a llarg termini 0 0 0 90.400 3.163 25.553.140 38.183.708 
C) PASSIU CORRENT 912.091 11.356 322.392 4.361.521 2.056.304 526.680 84.799.800 
Provisions a curt termini 0 0 0 0 0 0 1.894.457 
Deutes a curt termini 0 0 306.347 2.130.698 0 361.503 16.409.295 
Deutes amb empreses i entitats del grup i associades a c/t 0 0 0 0 853.693 0 853.693 
Beneficiaris creditors 0 0 0 388.840 0 0 2.599.292 
Creditors comercials i altres comptes per pagar 912.091 11.356 16.045 162.063 450.987 165.178 48.838.956 
Periodificacions a curt termini 0 0 0 1.679.919 751.624 0 14.204.107 
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 920.540 30.605 365.859 4.835.923 825.562 22.499.249 152.673.109 

Quadre 3.4 
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3.3 Comptes de resultats individuals i compte de resultat agregat 

Els quadres 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8, que aquesta Sindicatura ha elaborat a partir dels comptes 
anuals que li han retut les fundacions dels sector públic de la Generalitat, mostren els 
comptes de resultats de l’exercici 2011. Totes les xifres apareixen 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 2011 

CONCEPTES FEB CEAM FSVO FGVI FVQ FPORTS FLI FOM 
 Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 470.225 1.780.264 2.805.721 0 400.623 548.592 6.144.182 8.653.173 
 Ajudes monetàries i altres 0 (192) 0 (27.500) 0 0 (594.936) (800) 

 Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 855.698 0 0 0 1.201 0 0 

 Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Aprovisionaments (182.060) (24.158) 0 0 0 (115.422) (130.237) (1.878.185) 
 D’altres ingressos d’explotació 40.000 20.411 0 74.730 0 717.656 0 15.311 
 Despeses de personal (237.684) (2.585.259) (2.790.951) (38.385) (433.479) (833.377)(1.997.089)(3.521.064) 
 D’altres despeses d’explotació (123.507) (691.064) (557.704) (17.674) (91.720) (307.326)(2.071.768) (772.791) 
 Amortització de l’immobilitzat (2.628) (353.621) (95.316) (41) (26.599) (14.597) (97.508) (1.053.865) 
 Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l’exerc. 0 316.689 85.010 0 0 0 44.844 944.283 
 Excessos de provisions 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Deterioració i resultat per alienació d’immobilitzat 0 0 0 0 (18.388) 0 0 (4.273) 
 D’altres resultats 0 0 485.363 0 0 0 0 (2.311) 
 A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (35.654) (681.233) (67.878) (8.871) (169.563) (3.272) 1.297.488 2.379.479 
 Ingressos financers 42.912 91 97.114 4.772 1.688 132 6 170.818 
 Despeses financeres (2) (161.084) (29.236) 0 (418) (2.421) (457.275) (998) 
 Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 (9.368) 0 0 
Diferències de canvi 0 39 0 0 0 0 0 76 
 Deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 0 
 A.5) RESULTAT FINANCER 42.910 (160.954) 67.878 4.772 1.270 (11.657) (457.268) 169.895 
 A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 7.256 (842.187) 0 (4.099) (168.293) (14.929) 840.220 2.549.374 
 Impost sobre beneficis 0 0 0 410 0 0 0 0 
 A.8) EXCEDENTS DE L’EXERCICI 7.256 (842.187) 0 (3.689) (168.293) (14.929) 840.220 2.549.374 

Quadre 3.5 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2011 

CONCEPTES FCAC INCLIVA FPRL FIFE FMB FRE FAVIDE FEPAD 
 Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 852.116 5.496.660 632.750 7.379.377 0 1.358.409 3.351.869 1.476.086  
 Ajudes monetàries i altres (59.251) (492.108) 0 (2.624.674) 0 (39.150) 0 (90.343) 
 Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Aprovisionaments (1.566) (1.649.610) (180.412) (85.833) (812) (176.122) (162.924) 0  
 D’altres ingressos d’explotació 79 0 2.082 0 34.495 0 0 12.587  
 Despeses de personal (409.799) (2.870.648) (297.606) (4.124.576) (19.763) (998.864) (2.725.962) (451.936) 
 D’altres despeses d’explotació (418.874) (187.688) (131.330) (341.420) (14.127) (53.677) (228.900) (906.318) 
 Amortització de l’immobilitzat (47.608) 0 (66.666) (667.538) (255) (29.740) (11.503) (13.278) 
 Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l’exerc. 16.843 0 64.116 0 0 0 0 11.172  
 Excessos de provisions 0 0 1.802 73.513 0 0 0 0 
 Deterioració i resultat per alienació d’immobilitzat (38) 0 0 0 0 0 0 0  
 D’altres resultats 16.950 (13.422) 0 24.549 0 0 (5.732) 0  
 A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (51.147) 283.184 24.737 (366.601) (462) 60.856 216.849 37.970  
 Ingressos financers 2.724 180.277 0 687.964 825 0 2.407 1.305  
 Despeses financeres (105) 0 (24.303) (252.338) (1.988) (10.231) (95.813) (44.150) 
 Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 0  
Diferències de canvi (580) (9) 0 425 0 0 0 0  
 Deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 0  
 A.5) RESULTAT FINANCER 2.039 180.267 (24.303) 436.050 (1.163) (10.231) (93.405) (42.845) 
 A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (49.108) 463.451 434 69.450 (1.625) 50.625 123.444 (4.875) 
 Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 0 0 
 A.8) EXCEDENTS DE L’EXERCICI (49.108) 463.451 434 69.450 (1.625) 50.625 123.444 (4.875) 

Quadre 3.6  
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2011 

CONCEPTES FAP FIHP FPA FIHA AGROALIMED FVIU FIHE FPE 
 Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 669.581 1.234.585  7.620.532 2.219.371 78.339 4.500.092 825.328  0  
 Ajudes monetàries i altres (31.954) (157.410) (26.368) (170.768) (7.800) (222.967) 0  0  
 Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 124.445  0 0 0 (97.796) 555.670  0  
 Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0  0 0 0 0 0  0  
 Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0  0 0 165.200 0 0  0  
 Aprovisionaments (98.690) (117.833) (6.998.263) (271.455) (226.578) 0 0  0  
 D’altres ingressos d’explotació 0 0  19.211.458 333 23.710 1.291.567 0  46.000  
 Despeses de personal (221.581) (748.835) (14.570.077) (1.207.101) (615.015) (3.690.151) (738.725) (64.244) 
 D’altres despeses d’explotació (294.946) (244.592) (12.343.626) (318.763) (1.121.114) (1.784.289) (544.490) (19.769) 
 Amortització de l’immobilitzat (18.097) (61.818) (925.884) (218.801) (10.956) (549.197) 0  (8.485) 
 Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l’exerc. 16.500 27.402  612.082 102.404 2.349.471 549.197 0  0  
 Excessos de provisions 0 0  (32.524) 0 0 0 0  0  
 Deterioració i resultat per alienació d’immobilitzat 0 (2.388) 0 0 (564.238) (432) (46.739) 0  
 D’altres resultats (511) 0  (101.709) 0 0 2.046 1.340  379  
 A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 20.302 53.556  (7.554.379) 135.220 71.019 (1.930) 52.384  (46.118) 
 Ingressos financers 2.247 13.120  55.195 2.173 1.103 2.819 14.906  0  
 Despeses financeres (22.701) (332) 3.791 (1.282) (31.382) (6.769) 0  0  
 Variació de valor raonable en instruments financers 0 0  0 0 0 0 0  0  
Diferències de canvi 0 0  (5) 0 0 0 0  0  
 Deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers 0 0  0 0 0 0 0  0  
 A.5) RESULTAT FINANCER (20.453) 12.788  58.981 891 (30.279) (3.950) 14.906  0  
 A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (151) 66.345  (7.495.398) 136.111 40.739 (5.880) 67.290  (46.118) 
 Impost sobre beneficis 0 0  0 0 0 0 0 0 
 A.8) EXCEDENTS DE L’EXERCICI (151) 66.345  (7.495.398) 136.111 40.739 (5.880) 67.290  (46.118) 

Quadre 3.7  
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2011 

CONCEPTES FCAF FCE FCOOP FISABIO FCECL ARTS AGREGAT 
 Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia 836.350 285.871 278.988 2.043.462 1.646.058 0 63.588.604 
 Ajudes monetàries i altres 0 0 0 (124.765) 0 0 (4.670.985) 
 Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 0 0 0 0 2.700 1.441.917 
 Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 0 0 0 0 0 
 Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0 0 0 165.200 
 Aprovisionaments (830.774) (66.510) (4.172) (58.086) 12.330 (264.481) (13.511.851) 
 D’altres ingressos d’explotació 640 12.407 0 0 7.199 627.963 22.138.628 
 Despeses de personal 0 (132.806) (115.253) (1.066.272) (989.032) (212.642) (48.708.177) 
 D’altres despeses d’explotació (13.705) (92.791) (126.669) (777.904) (905.683) (1.524.823) (27.029.051) 
 Amortització de l’immobilitzat 0 (3.468) (15.044) (71.329) (7.918) (547.495) (4.919.256) 
 Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al resultat de l’exerc. 0 0 12.072 69.398 0 272.401 5.493.884 
 Excessos de provisions 0 0 0 0 0 151.932 194.724 
 Deterioració i resultat per alienació d’immobilitzat 0 0 0 0 0 0 (636.496) 
 D’altres resultats 0 (1) 0 0 0 73 407.016 
 A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (7.490) 2.702 29.923 14.504 (237.046) (1.494.372) (6.045.843) 
 Ingressos financers 0 4 186 20.242 379 10.887 1.316.295 
 Despeses financeres 0 0 (32.083) 0 (34.875) (502.419) (1.708.412) 
 Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 (9.368) 
Diferències de canvi 0 0 0 0 0 0 (55) 
 Deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 
 A.5) RESULTAT FINANCER 0 4 (31.898) 20.242 (34.496) (491.532) (401.540) 
 A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (7.490) 2.706 (1.975) 34.746 (271.541) (1.985.904) (6.447.383) 
 Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 410 
 A.8) EXCEDENTS DE L’EXERCICI (7.490) 2.706 (1.975) 34.746 (271.541) (1.985.904) (6.446.973) 

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 les hem 
detallades en l’apartat 2.2 b) anterior. 

Tot seguit fem un resum dels aspectes més significatius pel que fa a la creació i els 
objectius de cadascuna d’aquestes fundacions, ordenades segons la data de constitució: 

Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la CV (FEB) 

Constituïda el 20 d’abril de 1990. El seu objecte fundacional comprèn, com a 
aspecte més significatiu, la promoció d’investigacions i estudis en l’àmbit dels 
mercats financers i les finances empresarials de la Comunitat Valenciana, i 
especialment en relació amb la Borsa de Valors de València, així com l’execució i 
el desenvolupament dels objectius proposats. 

Fundació de la CV Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) 

Constituïda el 15 de maig de 1991. El seu objecte fundacional principal consisteix 
a estudiar i descriure els canvis que s’han acomplit i s’acompleixen en els 
ecosistemes mediterranis i la influència humana sobre aquests, mitjançant la 
promoció i els desenvolupament de projectes d’investigació i desenvolupament 
tecnològic, així com promoure l’educació i la formació en temes mediambientals 
mediterranis. 

Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la CV (FSVO) 

Constituïda el 24 de febrer de 1995. Té com a activitat i finalitat bàsica mitjançar 
en el mercat de treball de la Comunitat Valenciana afavorint la coordinació entre 
l’oferta i la demanda d’ocupació en aquest mateix àmbit territorial. A aquest 
efecte té capacitat per a crear les oficines de col·locació necessàries per a 
desenvolupar tal activitat. 

Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola, Fundació de la Comunitat Valenciana 
(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, SA, 
dipositades en la Tresoreria de la Generalitat, a fins socials d’interès comú. 

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

Constituïda el 22 d’octubre de 1997. El seu objecte social consisteix en l’anàlisi 
de l’agressió en les seues diverses formes, la realització de les activitats per a la 
prevenció i intervenció sobre actituds i conductes violentes, i la creació de vies de 
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comunicació entre les institucions públiques i la societat civil, d’una banda; i els 
especialistes en l’estudi de la violència, d’una altra. 

Fundació Valenciana de la Qualitat de la Comunitat Valenciana (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 CV (FPORTS) 

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

Fundació de la CV. La Llum de les Imatges (FLI) 

Constituïda el 24 de març de 1999. El seu objecte social és la restauració de béns 
mobles i immobles que representen el patrimoni historicoartístic de la Comunitat 
Valenciana i l’organització d’exposicions o mostres de caràcter artístic o històric 
que coordina la col·laboració de tots els agents socials ja siguen ens públics, 
eclesiàstics o persones jurídiques privades per a la divulgació del patrimoni entre 
la ciutadania. 

Fundació Oftalmològica de la Mediterrània de la CV (FOM) 

Constituïda el 20 de maig de 1999. El seu fi general és l’impuls i la promoció de 
la investigació científica i tècnica en l’àmbit de la medicina oftalmològica, el 
desenvolupament de noves tecnologies, l’atenció, en general, de la salut ocular 
fonamentalment des de la perspectiva de la prevenció, i la cooperació en el 
desenvolupament de tercers països en matèria sociosanitària. 

Fundació de la CV Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC) 

Creada el 17 de setembre de 1999, el seu objecte social és la divulgació, foment, 
promoció, estímul, suport i desenvolupament de la ciència, la tecnologia, l’art i 
totes aquelles accions científiques, culturals, educatives, socials, mediambientals, 
artístiques i d’una altra mena que s’hi relacionen; així com les activitats que s’han 
de desenvolupar en el complex de la Ciutat de les Arts i de les Ciències. 
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Fundació per a la Investigació a l’Hospital Clínic Universitari de la CV, FUNDACIÓ 
INCLIVA (INCLIVA) 

Constituïda el 19 de gener de 2000. L’objecte genèric de la Fundació és impulsar, 
promoure, afavorir i executar la investigació científica i tècnica i la docència, així 
con exercir el seu seguiment i control al si de l’Hospital Clínic Universitari de 
València i el seu Departament de Salut en la Facultat de Medicina de la 
Universitat de València. 

Fundació de la CV per a la Prevenció de Riscs Laborals (FPRL) 

Es va constituir mitjançant escriptura pública el 31 de març de 2000. La Fundació 
té per objecte promoure la millora de les condicions de seguretat i salut en el 
treball per mitjà d’accions que li són pròpies, com les que tenen per finalitat la 
informació, la divulgació, la formació i la investigació en matèria preventiva, i 
també l’assistència tècnica i la promoció del compliment de la normativa de 
prevenció de riscs laborals. 

Fundació per a la Investigació a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la CV 
(FIFE) 

Constituïda el 24 de juliol de 2002. L’objecte de la Fundació comprèn 
principalment: promoure la investigació biomèdica a l’Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe, promoure la docència i la preparació dels postgraduats i 
investigadors, acreditar i garantir els projectes i el procés d’investigació a 
l’Hospital, cooperar amb institucions sanitàries o 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 CV 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 Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE) 

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

Fundació de la CV per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada 
Familiar (FAVIDE) 

Constituïda el 20 de maig de 2004. El seu objecte comprèn fonamentalment 
defensar i vetlar pels drets de les víctimes de delictes violents i d’abús de poder, 
sensibilitzar i implicar les administracions públiques i tota la societat civil en la 
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lluita contra la violència, servir de suport a les diverses administracions 
valencianes per a la prevenció de la violència, col·laborar amb els òrgans judicials 
i persones competents en la resolució de conflictes, donar suport a la trobada 
familiar, formar en l’assistència a les víctimes i impulsar estudis per a eliminar o 
reduir la violència. 

Fundació de la CV 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 
la prevenció de les drogodependències, i també un coneixement més gran de la 
realitat d’aquestes en el seu àmbit geogràfic d’actuació. 

Fundació de la CV 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, i també 
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 CV 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 en el si de l’Hospital Universitari 
Doctor Peset de València i en la seua Unitat d’Investigació. 

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

Constituïda el 21 de juliol de 2005. Té com a objecte principal impulsar, 
promoure i desenvolupar la investigació científica i tècnica en el camp de la 
biomedicina en el si del Departament de Salut 19, i també potenciar totes les 
accions dirigides a reforçar l’àrea docent d’aquest Departament. 

Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed 
(AGROALIMED) 

Constituïda el 30 d’agost de 2005. La seua finalitat primordial és fomentar la 
investigació científica, el desenvolupament tecnològic, econòmic i de la sanitat 
animal i vegetal i la innovació dins el sector agroalimentari. 

Fundació de la CV Universitat Internacional de València (FVIU) 

Constituïda el primer de juliol de 2005, el seu objecte és la promoció i creació de 
la Universitat Internacional de València (VIU) per a implantar estudis 
fonamentalment no presencials, així com el desenvolupament de programes de 
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formació permanent, de postgrau, de potenciació de les arts i humanitats i 
qualsevol altra activitat compatible amb la naturalesa universitària. 

Fundació Pro Esport de la CV (FPE) 

Constituïda el 18 de gener de 2006. El seu objecte consisteix a desenvolupar i 
impulsar el moviment olímpic i paralímpic a la Comunitat Valenciana, sota els 
principis de la Carta Olímpica, unint 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 classe i mitjançant la divulgació de l’esperit 
i la filosofia de l’olimpisme. 

Fundació de la CV “Costa Azahar” Festivals (FCAF) 

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

Fundació de la CV per a la Qualitat de l’Educació (FQE) 

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

Foment del Cooperativisme, Fundació de la CV (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 promocionar i 
fomentar el cooperativisme a la Comunitat Valenciana. 

Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la CV (FCECL) 

Constituïda el 9 de desembre de 2008. Té com a fi desenvolupar, promoure i 
executar activitats d’interès general i de caràcter cultural i assistencial, 
relacionades principalment amb la indústria, la cultura, l’educació i la investigació 
en arts i ciències audiovisuals, televisives, cinematogràfiques i afins, que tinguen 
lloc en l’àmbit del complex denominat la Ciutat de la Llum. 

Fundació de la CV de les Arts (ARTS) 

Constituïda el 15 de febrer de 2011. Les seues finalitats són el desenvolupament i 
l’execució de programes d’investigació, de projectes i activitats que procuren el 
desenvolupament i consolidació de les arts en totes les seues facetes i 
manifestacions, com ara les relacionades amb els llenguatges creatius de l’art, 
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l’arquitectura, el disseny, el cinema, teatre, fotografia, música, dansa, moda, 
publicitat i televisió. 

4.2 Treball realitzat 

Els objectius bàsics que hem verificat amb aquesta modalitat de control de la rendició 
de comptes han estat els següents: 

a) Comprovar que les fundacions han aprovat i retut els seus comptes anuals en 
temps i forma, i que aquests comptes compleixen les formalitats que exigeix la 
normativa substantiva aplicable. 

b) Que en aplicació de l’article 21.9 de la Llei 8/1998 (en la redacció introduïda per 
la Llei 9/2008), el Patronat ha aprovat en el darrer trimestre de l’exercici 2011, i 
l’ha remès al Protectorat, el pla d’actuació, en què queden reflectits els objectius i 
les activitats que es preveja desenvolupar durant l’exercici 2012. 

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, les conclusions principals dels quals aquesta Sindicatura de 
Comptes ha resumit en l’apartat 4.3.2 d’aquesta introducció. 

Les proves realitzades per a atènyer aqueixos objectius, més aquelles d’addicionals que 
hem considerat necessàries, han estat les següents: 

- Sol·licitar a les fundacions les actes dels patronats en les quals hom acorda 
l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici de 2011, la certificació d’aprovació 
d’aquests i també una fotocòpia de la presentació dels comptes anuals en el 
Protectorat i un certificat que els comptes que s’hi han presentat perquè hi queden 
en dipòsit es corresponen amb els que ha aprovat el Patronat. 

- Verificar que aqueixos comptes anuals els componen el balanç, el compte de 
resultats, la memòria de la gestió econòmica, l’inventari i la memòria de les 
activitats de la fundació. 

- Comprovar que els comptes anuals han estat retuts a aquesta Sindicatura de 
Comptes, juntament amb els informes d’auditoria, abans del 30 de juny de 2012. 

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

- Sol·licitar a les fundacions el Pla d’Actuació aprovat, relatiu a l’exercici de 2012, i 
el justificant de presentació al Protectorat. 

- Sol·licitar a les fundacions sotmeses a control sobre àrees significatius en l’exercici 
2010 que informen aquesta Sindicatura de Comptes sobre les mesures preses amb 
relació a les incidències que s’han posat 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 amb el 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 
i registrat els seus comptes anuals de l’exercici 2011 conformement a les normes 
aplicables, amb els advertiments que mostra el quadre 4.1. Així mateix, assenyalem les 
incidències que hem detectat en relació al Pla d’Actuació de 2012. 
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Amb relació al Pla d’Actuació per a l’exercici 2012 (PA12) i els comptes anuals de 2011 (CCAA11): 

Nom 

PA12 
aprovat pel 
Patronat en 

termini 

PA12 remès 
al 

Protectorat 
en termini 

CCAA11 han 
estat aprovats 
pel Patronat 

CCAA11 han 
estat aprovats 
pel Patronat 
en termini 

CCAA11 han 
estat presentats al 

Protectorat en 
termini 

Informació 
art. 21 

Llei 8/1998 
en CCAA 

Models de balanç 
i compte de 

resultats ajustats 
al model oficial 

F. d’Estudis Borsaris i Financers, F. de la CV (FEB) (1)  
F. de la CV del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (FCEAM) No No   No (1)  
F. Servei Valencià d’Ocupació de la CV      (1) No 
F. Generalitat Valenciana–Iberdrola, F. de la CV (FGVI)    No No (1) No 
F. de la CV per a l’Estudi de la Violència–Centre Reina Sofia (FEV) - - N/C N/C N/C N/C N/C 
F. Valenciana de la Qualitat de la CV (FVQ) N/C (1)  
F. Inst. Portuari d’Estudis i Cooperació de la CV (FEPORTS)  No    (1)  
F. de la CV La Llum de les Imatges (FLI)      (1)  
F. Oftalmològica del Mediterrani de la CV (FOM)      (1)  
F. de la CV Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC) No (1)  
F. per a la Investigació a l’Hospital Clínic de la CV (INCLIVA) No No (1)  
F. de la CV per a la Prevenció de Riscs Laborals (FPRL) N/C N/C N/C (1)  
F per a la investigació Hospital Univ. i Politècnic La Fe de la CV (FIFE)  No   No (1)  
F. Mediambiental de la CV Buseo (FMB) - -    (1) No 
F. Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE)      (1)  
F. de la CV per a l’Atenció Víctimes Delicte i per a la Trobada Familiar (FAVIDE)    
F. de la CV par a l’Estudio, Prevenció i Assistència a les Drogodependències (FEPAD) (1)  
F. de la CV Aigua i Progrés (FAP) - -   No   
F. de la CV per a la Investigació Hospital Univ. Dr. Peset de València (FIHP)     No (1)  
F. de la CV per a la Investigació Hospital General Univ. Alicante (FIHA)      (1)  
F. de la CV per a la Investigació Agroalimentària (AGROALIMED) (1) No 
F. de la CV Universitat Internacional de València (FVIU)  No (1) No 
F. Pro Esport de la CV (FPE)  - - No (1) No 
F. de la CV “Costa Azahar Festivals” (FCAF) - -  No No (1)  
F. de la CV per a la Qualitat de l’Educació (FCE)  No    (1)  
Foment del Cooperativisme F. de la CV (FCOOP)  - -    (1)  
F. Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la CV (FCECL) (1)  
Fundació de la CV de les Arts (ARTS) (1) No 

(1) La memòria no conté tota la informació que exigeix l’article 21 de la Llei 8/1998, per l’article 21.3 del Decret 68/2011 i pel RD 776/1998 
N/C: No hem obtingut la documentació acreditativa del compliment de l’obligació formal;  
- : no l’aplica o no escau;     : conforme 

Quadre 4.1 



Fundaciones del sector público de la Generalitat. Exercici de 2011 

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. 

Tot seguit descrivim de forma succinta l’opinió de l’informe d’auditoria financera 
extern contingut en els comptes anuals. 

Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la CV (FEB) 

En l’informe hom emet una opinió favorable. 

Fundació de la CV Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) 

L’informe conté una excepció per una limitació a l’abast motivada perquè 
determinades administracions públiques que han rebut prestacions de serveis i/o 
concedit subvencions a la Fundació, no han contestat a les sol·licituds 
d’informació requerides. A més a més, presenta un paràgraf d’èmfasi relatiu al 
principi d’empresa en funcionament. Per acabar, figura un paràgraf addicional en 
el qual s’indica que en 2012 s’ha produït el tancament sense acord de la 
negociació de l’acomiadament col·lectiu. 

Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la CV (FSVO) 

L’informe presenta una opinió favorable. Així mateix, inclou un paràgraf d’èmfasi 
per l’aplicació del principi d’entitat en funcionament. 

Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola. Fundació de la CV (FGVI) 

L’informe conté una opinió amb una excepció, motivada perquè els comptes 
anuals no registren una despesa meritada en l’exercici per 6.560 euros. També 
figura un paràgraf informatiu en el qual s’indica que el gerent de la Fundació ha 
causat baixa voluntària en 2012. 

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

L’informe mostra una opinió denegada perquè no s’han rebut els comptes anuals 
de la Fundació ni cap tipus d’informació econòmica o financera. 

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

En l’informe s’emet una opinió amb una excepció per la limitació a l’abast que 
comporta que els assessors legals no s’hagen pronunciat sobre la racionalitat 
d’una provisió comptabilitzada per un import de 149.800 euros, per a fer front a 
les indemnitzacions que s’han de pagar al personal en 2012 com a conseqüència 
de l’acord d’extinció de la Fundació. A més a més, s’inclou un paràgraf d’èmfasi 
en el qual es posa de manifest que els comptes s’han elaborat sota el principi 
d’empresa en liquidació. 
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Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la CV (FPORTS) 

L’informe presenta una opinió favorable. 

Fundació de la CV La Llum de les Imatges (FLI) 

 L’informe mostra una opinió favorable. No obstant això, inclou dos paràgrafs 
d’èmfasi, un relatiu al fet que els comptes s’han elaborat d’acord amb el principi 
d’empresa en funcionament, i l’altre referent a la incertesa que hi ha per la 
possibilitat que els creditors sol·liciten interessos de demora per l’incompliment 
per part de la Fundació dels terminis legals de pagament. 

Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la CV (FOM)) 

L’informe mostra una opinió amb dues excepcions, una per la limitació a l’abast 
que comporta no haver pogut conciliar el saldo de 12.647.113 euros que deu la 
Conselleria de Sanitat, i l’altra per baixa comptable en l’exercici 2009 del 
terreny on s’ubica l’edifici en què la Fundació realitza la seua activitat. No 
obstant això, cal posar de manifest que la baixa comptabilitzada per la Fundació 
és correcta, ja que es tracta de la cessió d’un terreny que al cap de trenta anys ha 
de revertir al cedent juntament amb l’edifici construït, per la qual cosa la cessió 
s’ha de considerar com un arrendament operatiu, tal i com determina la norma 
de registre i valoració 8ª del Pla General de Comptabilitat. 

Fundació de la CV Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC) 

L’opinió que conté l’informe és favorable i presenta un paràgraf d’èmfasi que 
indica que els ingressos de la Fundació provenen fonamentalment de les 
aportacions dels patrons, entre els quals es troba Bancaixa, el contracte de 
patrocini de la qual vencia el 31 de desembre de 2011 i es troba pendent de 
renovació a la data d’emissió de l’informe. 

Fundació per a la Investigació a l’Hospital Clínic Universitari de la CV, FUNDACIÓ 
INCLIVA (INCLIVA) 

En aquest informe s’emet una opinió amb una excepció per la limitació a l’abast 
que comporta no poder comprovar que els ingressos comptabilitzats en concepte 
d’assaigs clínics s’ajusten al principi de la meritació. 

Fundació de la CV per a la Prevenció de Riscs Laborals (FPRL) 

L’informe mostra una opinió favorable i inclou un paràgraf d’èmfasi que indica 
que els comptes s’han elaborat sota el principi d’empresa en liquidació. 
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Fundació per a la Investigació a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la CV 
(FIFE) 

L’informe mostra una opinió amb dos excepcions, una per la limitació a l’abast 
derivada de no haver obtingut evidència de l’adequat registre comptable 
d’1.231.500 euros que figuren en la rúbrica “Administracions públiques deutores 
per subvencions” i de 3.305.300 euros que formen part de l’epígraf “Subvencions, 
donacions i llegats”. L’altra es deu a la comptabilitat inadequada de 3.350.200 
euros en l’epígraf “Immobilitzat material” de l’actiu del balanç, ja que el dit 
import correspon a béns la propietat dels quals correspon a l’Hospital i que, per 
tant, s’han de donar de baixa. 

Fundació Mediambiental de la CV Buseo (FMB) 

A causa de la importància de les excepcions que descrivim tot seguit, l’informe 
presenta una opinió denegada. 

- Els comptes s’han formulat sota el principi d’empresa en funcionament quan 
s’haurien d’haver elaborat basant-se en el principi d’empresa en liquidació. A 
més a més, la memòria no informa de l’acord d’extinció aprovat pel Patronat 
el 12 de desembre de 2011. 

- Els comptes no indiquen la data en què s’han formulat. 

Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE) 

En l’informe s’emet una opinió amb una excepció perquè el benefici de l’exercici 
s’ha destinat a compensar pèrdues d’exercicis anteriors, quan l’aplicació del 
Decret 204/90, s’hauria de reintegrar a la Generalitat. No obstant això, hi figura 
un paràgraf d’èmfasi per l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. 

Fundació de la CV per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada 
Familiar (FAVIDE) 

L’informe conté una opinió ambdues excepcions, una per la limitació a l’abast 
que comporta el fet que la Fundació no haja facilitat la composició del saldo de 
33.444 euros que presenta el compte “Partides pendents d’aplicació” de l’epígraf 
“Deutes a curt termini” del passiu corrent del balanç; i l’altra, perquè els comptes 
han estat elaborats aplicant el principi d’empresa en funcionament. 

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

L’informe presenta una opinió favorable. Independentment, mostra un paràgraf 
d’èmfasi per l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. 

  



Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2011 

- 43 - 

Fundació de la CV Aigua i Progrés (FAP) 

L’informe mostra una opinió amb dues excepcions, una pels dubtes que hi ha 
sobre el cobrament d’una quantitat de 12.000 euros que li deu EMARSA, del qual 
ni s’informa en la memòria ni s’ha comptabilitzat una correcció valorativa; i 
l’altra perquè l’import no justificat de la subvenció corrent de la Generalitat, 
10.819 euros, s’ha compttabilitzat en l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats” 
en comptes del de “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar”, tal com 
estableix el Decret 204/1990. També s’hi inclou un paràgraf informatiu en què es 
posa de manifest que el 30 de gener de 2012, el Patronat ha acordat l’extinció de 
la Fundació. 

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

L’informe conté una opinió favorable. D’altra part, presenta un paràgraf d’èmfasi 
per l’aprovació del Patronat de la fusió per absorció d’aquesta Fundació per part 
de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV, 
així com un paràgraf informatiu en què s’observa que el patrimoni de la Fundació 
s’ha d’adscriure a la Conselleria de Sanitat després que aquesta prèviament n’haja 
acceptat la donació. Ara bé, en el moment d’elaborar aquest treball, l’esmentada 
acceptació no havia ocorregut. 

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

L’informe presenta una opinió amb una excepció derivada de la limitació a l’abast 
que ha comportat l’existència de diferències sense conciliar per un import de 
41.041 euros en les quantitats que li deuen dues conselleries. 

Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed 
(AGROALIMED) 

L’informe conté una opinió favorable i un paràgraf informatiu sobre el principi 
d’empresa en funcionament. 

Fundació de la CV Universitat Internacional de València (FVIU) 

L’informe mostra una opinió denegada per la limitació a l’abast que implica que 
la Universitat no tinga personalitat jurídica pròpia. A més s’hi inclou un paràgraf 
informatiu sobre l’aplicació del principi d’empresa en funcionament en 
l’elaboració d els comptes. 

Fundació Pro Esport de la CV (FPE) 

L’informe mostra una opinió favorable i un paràgraf d’èmfasi en el qual s’indica 
que els comptes s’han formulat sota el principi d’empresa en funcionament, 
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encara que en el paràgraf es fa una referència als acords d’extinció de la Fundació 
adoptats pel Consell i pel Patronat. 

Fundació de la CV “Costa Azahar” Festivals (FCAF) 

L’informe presenta una opinió denegada perquè els comptes s’han preparat 
d’acord amb el principi d’empresa en funcionament, quan s’haurien d’haver 
elaborat a fi de determinar el patrimoni net resultant de la liquidació de la 
Fundació aprovada tant pel Consell com pel Patronat. A més a més, s’hi inclou 
una excepció perquè els comptes anuals no indiquen la data de la seua formulació. 

Fundació de la CV per a la Qualitat de l’Educació (FQE) 

L’informe conté una opinió favorable i un paràgraf d’èmfasi en el qual s’indica 
que la memòria informa dels tràmits que cal realitzar en relació amb la liquidació i 
dissolució de la Fundació, encara que l’elaboració dels seus comptes estan d’acord 
amb el principi d’empresa en funcionament. 

Foment del Cooperativisme, Fundació de la CV (FCOOP) 

L’informe mostra una opinió amb una excepció perquè els comptes s’han 
formulat aplicant el principi d’empresa en funcionament, quan caldria haver-los 
elaborat una vegada que el Patronat de la Fundació va aprovar l’extinció a fi de 
determinar el patrimoni net resultant de la liquidació. 

Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la CV (FCECL) 

L’opinió de l’informe és favorable i conté tres paràgrafs d’èmfasi relacionats amb 
la difícil situació econòmica per la qual travessa la Fundació i, per tant, la incertesa 
que genera sobre la seua continuïtat. També hi conté un paràgraf informatiu que 
indica que les transferències corrents rebudes de la Generalitat en 2011, a diferència 
d’exercicis anteriors, s’han comptabilitzat com un ingrés en el compte de resultats. 

Fundació de la CV de les Arts (ARTS) 

L’informe aplega una opinió amb quatre advertiments que descrivim tot seguit. 

- Limitació a l’abast per no haver pogut verificar l’existència física d’elements 
d’immobilitzat valorats en 213.000 euros. 

- En l’epígraf “Immobilitzat material”, figura un import de 22.151.679 euros, 
que corresponen a les obres realitzades en una nau que no és propietat de la 
Fundació. 

- No s’hi ha constituït cap previsió per fer front a la demanda de desallotjament 
i indemnització per danys i perjudicis per l’ocupació de la nau indicada en el 
paràgraf anterior. La memòria no informa d’aquesta demanda. 
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- La Fundació ha preparat els seus comptes d’acord amb el principi d’empresa 
en funcionament, encara que al tancament de l’exercici els fons propis 
presenten un valor negatiu de13.811.293 euros. 

A més a més, hi conté un paràgraf informatiu que indica que la Fundació es crea el 
15 de febrer de 2011 com a conseqüència de la fusió de la Fundació de la CV de les 
Arts Escèniques i de la Fundació de la CV per a la Promoció de les Arts 
Contemporànies, raó per la qual els comptes anuals auditats provenen de la fusió de 
les dues fundacions. 

Pel que fa al resultat d’aquestes auditories, aquesta Sindicatura posa de manifest els 
aspectes següents: 

- L’aplicació del principi d’entitat en funcionament no ha sigut considerada de forma 
homogènia en els diferents informes d’auditoria, en especial hi ha diferències molt 
significatives en els informes de les fundacions, l’extinció de les quals va ser 
aprovada per Acord del Consell de 2 de desembre de 2011. 

- La Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en la nova redacció 
introduïda per la Llei 9/2008, preveu en l’article 21.6 que els informes d’auditoria 
han de fer referència a les circumstàncies que n’han motivat l’emissió. En aquest 
sentit, hem observat que aquest precepte s’incompleix de manera generalitzada. 

- La Intervenció General de la Generalitat ha de prendre les mesures necessàries 
perquè les fundacions que hem enumerat en aquest apartat corregesquen les 
excepcions esmentades i fer el seguiment corresponent en l’exercici següent. 
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5. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

En compliment del que estableixen l’article 11 de la Llei de Sindicatura de Comptes i el 
Programa Anual d’Actuació de 2012, hem sol·licitat als responsables de les fundacions 
del sector públic de la Generalitat que foren sotmeses a control d’àrees significatives en 
la fiscalització de l’exercici 2010 i que en 2011 s’han inclòs dins el control formal, que 
comunicaren les mesures preses o en estudi per a esmenar les incidències assenyalades 
en el seu contingut. 

A la data d’elaboració aquest Informe s’havia rebut resposta de quatre d’aquelles, com 
veiem el quadre següent: 

Fundació Rebuda 
resposta 

Pendent de 
resposta 

Fundació de la CV La Llum de les Imatges    

Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la CV    

Fundació de la CV Ciutat de les Arts i de les Ciències    

Fundació per a la Investigació a l’Hospital Clínic de la CV, FUNDACIÓ 
INCLIVA    

Fundació de la CV Universitat Internacional de València    

Quadre 6.1 

De la informació que hem obtingut de les respostes rebudes es desprèn el següent: 

Fundació de la CV La Llum de les Imatges 

En primer lloc assenyala que la comptabilitat de les despeses derivades de la restauració del 
patrimoni historicoartístic es realitza d’acord amb el principi de la meritació. A continuació 
indica que les despeses derivades del conveni subscrit amb la Fundació per a la Culminació 
de les Obres de l’Església Cocatedral Santa Maria de Castelló s’imputen a la partida 
“Ajudes monetàries i d’altres” del compte de resultats. 

Així mateix manifesta que en la memòria de 2011 inclou una nota informativa sobre els 
ajornaments de pagament a proveïdors i que ha estimat els corresponents interessos de 
demora meritats. 

Observa també que ha comptabilitzat correctament tant les quotes d’amortització com els 
interessos del préstec concedit per l’Institut Valencià de Finances que ha ampliat la 
informació que hi figura en la memòria i que ha esmenat la resta de deficiències posades de 
manifest en revisar el seu contingut en la fiscalització de 2010. 
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Pel que fa a la fiscalització de la contractació, indica que els expedients ja contenen 
l’informe sobre la necessitat o idoneïtat del contracte, que la Fundació està ajustant-se a 
l’LCSP quant a especificar els criteris d’adjudicació, fórmula de valoració del criteri preu i 
els informes de valoració d’ofertes, que tots els contractes s’inscriuran en el Registre de 
Contractes de la Generalitat dins del termini legal, que no s’ha inclòs la reducció dels 
terminis de pagament com a criteri de valoració, que la valoració de les proposicions 
tècniques s’efectua amb anterioritat a l’obertura de les ofertes econòmiques, que en els 
expedients figura l’aprovació de la despesa i que els plecs estan signats. 

Finalment, la Fundació manifesta que sols accepta les factures que contenen els preus 
unitaris dels diferents conceptes facturats i que aquests estan detallats de manera suficient, i 
que en totes les factures es fa constar la conformitat i la data de registre d’entrada. 

No s’hi fa cap comentari quant al compliment de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la CV 

La Fundació manifesta que en la memòria dels pròxims exercicis s’esmentarà expressament 
el contracte signat amb l’Agència Valenciana de Salut, que tractarà de no incomplir els 
terminis legals de pagament i d’esmenar totes les incidències observades en relació amb el 
compliment de l’LCSP. 

Pel que fa al servei d’assessorament, assenyala que ja coincideix l’emissor de les factures i 
la persona que signa el contracte. També indica que el director econòmic autoritzarà les 
despeses i els departaments implicats signaran les recepcions de conformitat dels 
subministraments o serveis contractats i continuaran exigint als seus proveïdors que detallen 
els conceptes i els preus unitaris en les factures. 

Per acabar expressa que s’apliquen les recomanacions per a millorar la gestió contractual, 
com ara que la proposició tècnica del licitador figure en un sobre diferent al de la resta de 
documentació aportada, i que la ponderació de l’oferta econòmica siga, almenys, del 50%. 

Fundació de la CV Ciutat de les Arts i de les Ciències 

Quant al contingut de la memòria, la Fundació indica que ja inclou un paràgraf sobre el 
principi d’entitat en funcionament i que han corregit la resta de deficiències posades de 
manifest en l’informe de fiscalització, encara que la informació sobre els ingressos per 
col·laboracions segueix sent insuficient. 

D’altra banda observa que està instant tots els proveïdors perquè emeten les factures amb 
els preus unitaris i amb l’adequat detall dels conceptes facturats. També assenyala que està 
intentant implantar una aplicació informàtica per al registre de tots els contractes menors. 

Per acabar, cal dir que l’escrit tramés per la Fundació no fa cap referència ni a les 
incidències detectades en la fiscalització de la contractació ni a la forma de presentar en el 



Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2011 

- 48 - 

balanç els imports pendents de cobrament per subvencions concedides per la Generalitat, si 
bé aquesta Sindicatura ha comprovat que la Fundació ha esmenat aquest últim aspecte. 

Fundació de la CV Universitat Internacional de València 

La Fundació manifesta que en les bases de presentació dels comptes anuals ja es fa una 
referència al principi d’entitat en funcionament. Així mateix, assenyala que continua 
realitzant gestions a fi de solucionar la personalitat jurídica de la Universitat Internacional 
de València. 

També indica que ha adoptat les indicacions de la Sindicatura quant al contingut dels 
expedients de personal, si bé no fa cap esment sobre el compliment dels principis generals 
de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat en les contractacions de personal. 

Respecte a l’adequació dels estats financers als models normatius, la Fundació ha adaptat 
les denominacions dels epígrafs, però ha presentat el balanç i el compte de resultats 
utilitzant el model abreujat, quan ha superat els límits establits a tal efecte. 

Encara que indica que l’inventari inclou un detall de tots els béns i drets, hem observat que 
els drets presentats en l’actiu corrent del balanç, no en formen part. 

Pel que fa a l’autorització dels contractes superiors a 50.000 euros continua vigent la 
incidència detectada, ja que la Fundació manifesta que si bé el Patronat ha aprovat la nova 
composició de la Comissió Executiva, està pendent de constituir-se. 

Finalment la Fundació expressa que ha esmenat totes les incidències detectades quant al 
contingut de la memòria. No obstant això, cal indicar que la memòria continua sense oferir 
informació sobre el moviment en l’exercici derivat de les subvencions corrents pendent de 
pagament i la que presenta sobre els ajornaments de pagament a proveïdors és incompleta. 
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6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que acordà el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de desembre de 
1986, i també dels respectius acords del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes per 
qual ha tingut coneixement dels esborranys dels informes individuals de fiscalització 
corresponents a l’any 2011, aquests es remeteren als comptedants perquè, en els 
terminis concedits, formularen al·legacions. 

Amb relació al contingut de les al·legacions i el seu tractament volem fer les 
puntualitzacions següents: 

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

2) Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament 

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

4) El text de les al·legacions eventualment formulades i també els informes motivats 
emesos sobre aquestes que han servit de suport perquè la Sindicatura de Comptes 
les estime o les desestime, s’incorporarà com a annex II. 
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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. 
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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. 
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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 efectuada ha tingut per objecte de verificar si 
“D’altres despeses d’explotació” registrades en els comptes anuals de l’exercici 2011 
de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la 
Docència i la Cooperació Internacional i el Desenvolupament en l’Hospital General 
Universitari d’Elx (FIHE) es presenten adequadament, d’acord amb els principis 
comptables aplicables, i també verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió 
dels fons públics durant l’esmentat exercici 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 la FIHE relacionats amb les àrees mencionades. En els 
diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles qüestions a què els òrgans 
responsables de la Fundació hauran de prestar atenció i millorar. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la FIHE 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’adjunten íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest 
Informe. Aquests comptes els varen formular el vicepresident i el secretari del Patronat 
de la Fundació el 23 de març de 2012, el Patronat els aprovà el 14 de maig de 2012, i la 
Intervenció General de la Generalitat els presentà a aquesta Sindicatura de Comptes, 
conformement a 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, atès el 
que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la Intervenció General 
de la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria contractada per aquesta. 
En aquest informe s’emet una opinió sense reserves. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si ha estat adequada l’aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb els moviments registrats per la FIHE en l’exercici de 2011 en la 
partida “D’altres despeses d’explotació”, i a comprovar que la formalització i 
presentació dels comptes anuals han estat correctes. 

D’acord amb tot això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem considerat 
pertinents segons 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 que 
recopila el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit a realitzar proves selectives, revisar el control intern i les 
altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els objectius perseguits 
i l’abast assenyalat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

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

Normes generals 

- Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici 2011. 
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- 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. 
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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 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 a la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre 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 assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecte significativament l’adequació 
de la partida “D’altres despeses d’explotació” del compte de resultats, els principis 
comptables aplicables i la correcta presentació dels comptes anuals. 

a) La Fundació ha elaborat els comptes anuals tal com descrivim en l’apartat 5.1, 
sota el principi d’empresa en funcionament. No obstant això, d’acord amb el Pla 
Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Comunitat Valenciana que el Ple del Consell va presentar el 
25 de maig de 2012, la FIHE integrarà les seues activitats en la Fundació 
Valenciana de la Investigació Sanitària i Biomèdica, sense que això aparega 
reflectit en la memòria. 

b) Com indiquem en l’apartat 5.3, en la partida “D’altres despeses d’explotació” 
figuren despeses per un import, almenys, de 156.723 euros, que es corresponen 
amb els serveis prestats pel personal investigador de l’Hospital General 
Universitari d’Elx en la realització d’assaigs clínics prèviament contractats per la 
Fundació amb laboratoris i empreses farmacèutiques. 

 El registre comptable d’aquestes despeses no s’efectua fins al cobrament dels 
serveis facturats per la Fundació al laboratori o empresa farmacèutica amb què 
s’ha contractat l’assaig, cosa que implica que el principi comptable de la 
meritació no s’aplica de manera adequada. 

 Atès que la FIHE no disposa pas de prou registres auxiliars que permeten 
determinar el cost dels serveis que presta cadascun dels investigadors principals 
que al tancament de l’exercici fiscalitzat es troben pendents de comptabilitzar, 
no sabem l’efecte que, en cas d’esdevenir-se, es podria derivar de l’aplicació 
correcta del principi comptable esmentat. 

c) Independentment del que assenyalem en el punt anterior, en la partida “D’altres 
despeses d’explotació” del compte de resultats de 2011 s’han comptabilitzat 
despeses derivades de l’execució d’assaigs clínics i projectes d’investigació per 
un import, si més no, de 352.025 euros. Aquestes despeses tenen origen en 
l’activitat pròpia de la Fundació, raó per la qual caldria haver-les imputades 
comptablement en la partida “Aprovisionaments” del compte de resultats, tal 
com s’indica en l’apartat 5.3. 

d) D’acord amb el que fem notar en l’apartat 5.3, caldria haver-les registrades 
comptablement en la partida “Ajudes monetàries i d’altres” del compte de 
resultats, per un import global de 133.790 euros, despeses en concepte d’obres 
de reparació a l’Hospital General Universitari d’Elx a càrrec de la Fundació, de 
cessió gratuïta a aquest Hospital de material inventariable i de concessió 
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d’ajudes. En comptes d’això, la FIHE les ha comptabilitzades en les partides del 
compte de resultats “D’altres despeses d’explotació” per 87.051 euros i 
“Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat” per 46.739 euros. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, s’han observat 
en l’exercici 2011 els següents incompliments legals relatius a la gestió dels fons 
públics, en relació amb l’àrea fiscalitzada: 

a) Tal com referim en l’apartat 5.3, la FIHE ha concedit una beca vinculada a un 
contracte de treball. La seua tramitació presenta deficiències que han impedit 
que s’hagen aplicat íntegrament els principis que estableix la Llei General de 
Subvencions per a la concessió d’ajudes. 

b) Durant l’exercici 2011 s’han realitzat pagaments per un import de 52.127 euros, 
que excedeixen del termini màxim que preveu la Llei 39/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, com exposem en l’apartat 5.3. 

c) En l’apartat 6.4 s’assenyala l’existència de diversos contractes tramitats com a 
menors que, a la vista de les circumstàncies concurrents, caldria haver tramitat 
per procediment obert o negociat, i ajustat als principis de publicitat i 
concurrència i al que disposa l’article 74 de l’LCSP. 

 D’altra part, les factures corresponents a un d’aquells no presenten una 
descripció completa i detallada dels conceptes facturats, requisit indispensable 
per a verificar si la seua pràctica i la seua identificació són les adequades, cosa 
que significa un incompliment del que preceptua l’article 6 del Reial Decret 
1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les 
obligacions de facturació. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

La Fundació per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional 
i el Desenvolupament en l’Hospital General Universitari d’Elx (FIHE) es va constituir 
mitjançant una escriptura pública el 16 de setembre de 1995 i es va inscriure en el 
Registre de Fundacions el 15 de desembre de 2005. 

Segons els seus estatuts, els seus objectius són els de promoure i afavorir la investigació 
científica i tècnica en el si de l’Hospital General Universitari d’Elx i en la seua Unitat 
Mixta d’Investigació. 

El règim jurídic l’estableixen, 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 disset patrons, i la 
Junta de Govern, formada per deu membres. 

La dotació fundacional puja a 6.000 euros, el 100% de la qual correspon a la 
Generalitat. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

La memòria dels comptes anuals de la Fundació reflecteix com a activitat de l’exercici 
la que descrivim succintament en els paràgrafs següents: 

- Desenvolupament de 38 projectes nous iniciats en 2011. 

- Formalització de 26 contractes d’assaigs clínics i 29 estudis observacionals. 

- Realització de convocatòries i jornades destinades a la promoció i difusió de la 
investigació. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

La FIHE ha aplicat en l’elaboració dels comptes anuals el principi d’entitat en 
funcionament, ja que considera que no hi ha cap mena de risc important que puga 
afectar la continuïtat de l’activitat. 

No obstant això, el 25 de maig de 2012 el Ple del Consell ha presentat el nou mapa 
d’entitats del Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional de la Comunitat Valenciana, que es durà a la pràctica al llarg 
del segon semestre i es culminarà el 31 de desembre de 2012. D’acord amb aquest Pla, 
la Fundació integrarà les seues activitats en la Fundació Valenciana de la Investigació 
Sanitària i Biomèdica sense que això aparega reflectit en la memòria. 

Independentment del que hem exposat en el paràgraf anterior, de l’anàlisi del contingut 
de la memòria es desprèn el següent: 

- No s’hi inclou una nota sobre les bases de presentació del pressupost. 

- No hi figura l’inventari de béns i drets. 

- No s’hi ofereix una anàlisi del moviment de les partides que componen l’epígraf 
“Subvencions, donacions i llegats” del patrimoni net del balanç. 
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5.2 Balanç i compte de resultats 

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

ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

ACTIU CORRENT 1.539.037 1.544.090 (0,3%) 

Existències 1.286 0 - 

Usuaris i deutors de l’activitat pròpia 230.747 223.140 3,4% 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 494.738 492.094 0,5% 

Inversions financeres a curt termini 150.000 0 - 

Periodificacions a curt termini 0 5.472 (100,0%) 

Efectiu i actius líquids equivalents 662.266 823.384 (19,6%) 

Total actiu 1.539.037 1.544.090 (0,3%) 
  

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

PATRIMONI NET 1.359.302 1.366.770 (0,5%) 

Fons propis 915.840 848.550 7,9% 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 443.462 518.220 (14,4%) 

PASSIU CORRENT 179.735 177.320 1,4% 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 179.735 177.320 1,4% 

Total patrimoni net i passiu 1.539.037 1.544.090 (0,3%) 

Quadre 1 

El quadre següent mostra, expressat en euros, el compte de resultats de la FIHE de 2011 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior. 
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COMPTE DE RESULTATS 2011 2010 Variació 

Ingressos de l’entitat per l’activitat pròpia  825.328 769.443 7,3% 

Vendes i d’altres ingressos de l’activitat mercantil 555.670 386.494 43,8% 

Despeses de personal (738.725) (659.897) 11,9% 

D’altres despeses d’explotació (544.490) (497.924) 9,4% 

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 0 32.983 (100,0%) 

Deterioració i resultat per alienació de l’immobilitzat (46.739) (117.941) (60,4%) 

D’altres resultats 1.340 0 - 

Resultat d’explotació 52.384 (86.842) 160,3% 

Ingressos financers 14.906 18.090 (17,6%) 

Resultat financer 14.906 18.090 (17,6%) 

Resultat abans d’imposts 67.290 (68.752) 197,9% 

Impost sobre beneficis 0 0 - 

Excedent de l’exercici 67.290 (68.752) 197,9% 

Quadre 2 

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès l’àrea 
“D’altres despeses d’explotació” de l’exercici 2011. 

Aquestes despeses per import de 544.490 euros representen el 40,9% de les despeses 
registrades amb càrrec al compte de resultats de 2011. S’han incrementat en un 9,4% 
respecte a l’exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquestes 
despeses, en l’apartat següent comentem els aspectes més significatius que hi hem 
observat. 

5.3 D’altres despeses d’explotació 

En el quadre següent detallem, expressat en euros, el saldo d’aquesta partida per import 
de 544.490 euros comparat amb l’exercici anterior.  
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Comptes 2011 2010 Variació 

Reparacions i conservació 70.146 113.901 (38,4%) 

Serveis de professionals independents 155.460 112.936 37,7% 

Transports 347 197 76,1% 

Primes d’assegurances 1.795 1.380 30,1% 

Serveis bancaris i similars 778 110 607,3% 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 3.822 1.734 120,4% 

D’altres serveis 283.403 267.666 5,9% 

Pèrdues de crèdits comercials incobrables 28.739 0 - 

Total 544.490 497.924 9,4% 
Quadre 3 

Les despeses imputades comptablement en 2011 a la partida “D’altres despeses 
d’explotació” han experimentat un augment del 9,4% respecte a l’exercici anterior. 
Aquesta variació ha estat determinada fonamentalment pels increments registrats en els 
comptes “Serveis professionals independents” i “D’altres serveis”, que s’han compensat 
en part amb la disminució que ha tingut lloc en el compte “Reparacions i conservació”. 

Els comptes “Serveis de professionals independents” i “D’altres serveis” comprenen 
despeses derivades de l’execució de projectes d’investigació i assaigs clínics per un 
import, si més no, de 352.025 euros. Com que aquestes despeses tenen origen en 
l’activitat pròpia de la Fundació, caldria haver-les registrades comptablement en la 
partida “Aprovisionaments” del compte de resultats, i no pas en la partida “D’altres 
despeses d’explotació”. I això independentment del que tot seguit direm respecte a 
l’adequada imputació temporal d’aquestes despeses en aplicació del principi comptable 
de la meritació. 

En els comptes “Reparacions i conservació” i “D’altres serveis” figuren despeses per un 
import de 87.051 euros, que es corresponen amb unes reparacions efectuades en 
l’Hospital General d’Elx amb càrrec a la Fundació i amb unes subvencions concedides 
per la FIHE. Al seu torn, l’import que figura en la partida “Deterioració i resultat per 
alienacions de l’immobilitzat” del compte de resultats, 46.739 euros, reflecteix les 
adquisicions de material inventariable efectuades per la Fundació en 2011 que s’han 
cedit a l’Hospital General Universitari d’Elx, en aplicació de l’Acord Marc de 
Cooperació formalitzat entre l’Agència Valenciana de Salut i la FIHE en 2008. D’acord 
amb la naturalesa de les despeses esmentades, la Fundació n’hauria d’haver imputat 
comptablement l’import conjunt, que puja a 133.790 euros, en la partida “Ajudes 
monetàries i d’altres” del compte de resultats en lloc de les diverses partides 
mencionades. 

Hem seleccionat una mostra representativa del 38,6% de les despeses anteriors a fi de 
verificar si s’adeqüen als principis comptables generalment acceptats i també als 
principis de control intern i bona gestió financera. Com a resultat del treball realitzat, 
descrivim seguidament els aspectes observats: 
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- Entre els comptes “Serveis de professionals independents” i “D’altres serveis” hi 
ha comptabilitzades despeses per un import de 156.723 euros almenys, que es 
corresponen amb els serveis prestats per personal investigador de l’Hospital 
d’Elx en la realització d’assaigs clínics prèviament contractats per la Fundació 
amb laboratoris i empreses farmacèutiques. 

 La imputació comptable d’aquestes despeses no es realitza fins que la FIHE no 
ha cobrat els serveis facturats al laboratori o empresa farmacèutica amb què s’ha 
contractat l’assaig, cosa que implica que el principi comptable de la meritació no 
s’hi aplica adequadament. 

 Atès que la Fundació no disposa de prou registres auxiliars que permeten de 
determinar el cost dels serveis prestats per cadascun dels investigadors 
principals, que al tancament de l’exercici es troben pendents de comptabilitzar, 
ignorem l’efecte que, en cas d’esdevenir-se, es podria derivar d’aplicar 
correctament l’esmentat principi comptable. 

 A fi de registrar adequadament aquestes despeses, la Fundació les hauria de 
comptabilitzar a mesura que el personal investigador va prestant els serveis. En 
acabar cada exercici, en la mesura que no s’haguessen reconegut els ingressos 
corresponents pels serveis per facturar als laboratoris o empreses 
farmacèutiques, les despeses meritades s’inclourien en l’epígraf “Existències” de 
l’actiu del balanç. 

 Per això recomanem d’establir uns procediments que permeten de determinar el 
grau d’execució de cada assaig clínic amb el seu cost corresponent, cosa que 
permetria, a més de complir els principis comptables assenyalats, un adequat 
control intern sobre una de les principals activitats que conformen l’objecte 
social de la Fundació. 

- La FIHE ha concedit una beca que consisteix en la formació d’un contracte de 
treballa per a realitzar treballs d’investigació, l’import de la qual ascendeix a 
35.088 euros anuals. El contracte té una duració d’un any, renovable fins a un 
màxim de tres anys. De l’anàlisi de la documentació existent en relació amb 
aquesta despesa es desprèn el següent: 

- No s’acredita que s’haja efectuat la publicitat preceptiva i, en 
conseqüència, que aquesta s’haja realitzat en temps i forma. 

- La convocatòria, sense signar ni datar, no conté el barem aplicable a 
cadascun dels criteris de selecció. 

- L’informe d’avaluació, que serveix de base per a atorgar l’ajuda, no 
justifica de manera adequada la puntuació que s’ha donat a cadascun dels 
sol·licitants. De més a més, igual que la convocatòria, manca de requisits 
essencials com la data i la signatura. 
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- Tot això pot haver impedit que en la concessió d’aquesta ajuda s’hagen 
aplicat íntegrament els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació que estableix la Llei General de 
Subvencions. 

- Finalment, per a una millora de la gestió de les ajudes, recomanem 
d’elaborar unes instruccions internes que regulen els processos de selecció, 
de manera que en garantesquen la uniformitat i que es compleixen els 
principis generals de la Llei de Subvencions. 

- El compte “D’altres serveis” inclou despeses meritades en 2010 per un import de 
5.472 euros. Ara bé, segons la normativa comptable, aquest import caldria 
haver-lo registrat comptablement en l’epígraf “Reserves” del patrimoni net del 
balanç. 

- En un 91% del total de les factures revisades no consta l’autorització prèvia de la 
despesa per l’òrgan competent, mentre que en un 86% falta la conformitat  amb 
el servei prestat o el bé rebut. D’altra part, en un 18% o bé no hi 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 81% no 
queda constància de la data de recepció del servei o subministrament contractat. 

 A fi de millorar els procediments de control intern instaurats per la Fundació, 
recomanem de deixar constància, en tots els casos, de l’autorització prèvia de les 
despeses per l’òrgan competent i també de la conformitat amb el bé o servei 
rebut pel departament o servei receptor. D’altra part, només s’haurien d’acceptar 
les factures de proveïdors i creditors que continguen els preus unitaris dels 
diferents conceptes facturats i en què aquests siguen detallats adequadament i 
suficient. 

- Amb relació al que diem en el paràgraf anterior, la FIHE no disposa d’un manual 
de procediments en què es tinguen en compte les diverses fases d’execució de la 
despesa, des de la seua autorització fins a la comprovació de la seua efectiva 
realització i el consegüent pagament. Així, doncs, recomanem a FIHE que 
elabore aquest manual a fi d’aconseguir una major eficàcia en la gestió de les 
despeses. 

- Tal com estableix la Resolució de 29 de desembre de 2010, la Fundació ha 
inclòs en la nota 10.a de la memòria la informació preceptiva sobre els 
ajornaments de pagament a proveïdors. A aquest efecte, segons la dita nota, 
durant l’exercici s’han realitzat pagaments per un import de 52.127 euros, que 
superen el termini previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de la FIHE és subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del 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, definit en l’article 3.3 d’aquesta 
llei. 

Això vol dir que en la preparació dels contractes la Fundació haurà de seguir les regles 
que estableix l’article 121 de l’LCSP, i en l’adjudicació s’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 en l’article 175 per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

I això independentment de les regles general establides en l’LCSP aplicables a tot el 
sector públic. 

6.2 Instruccions de contractació 

El 2 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 la Fundació per als contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. Aquestes instruccions milloren significativament 
les anteriors, que la Sindicatura va analitzar en un informe especial, 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), que conté els criteris respecte al 
contingut mínim de les instruccions de contractació exigit per l’LCSP. De la revisió es 
desprèn que regulen com un dels procediments d’adjudicació el procediment restringit, 
però no especifiquen pas els criteris que cal tenir en compte per a aplicar-lo. 

Així mateix, per millorar el contingut de les instruccions de contractació seria 
convenient que regulassen el procediment de modificació contractual. 

6.3 Perfil de contractant 

En la seu electrònica de la Fundació es troba el perfil de contractant, que inclou un 
enllaç a la Plataforma de Contractació de la Generalitat, lloc on es produeix la difusió 
del perfil. 
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6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació certificada per la Fundació, no s’ha realitzat cap contracte 
en l’exercici fiscalitzat. Ara bé, tant de la memòria d’activitats com de la informació 
financera de la FIHE s’infereix que hi ha hagut activitat contractual derivada 
d’adquisicions de béns i serveis que han estat tramitades com a contractes menors per 
considerar que cap superava el límit establit per a aquests contractes. 

La Fundació no disposa d’una aplicació informàtica per a registrar, numerats 
correlativament, tots els 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 comptes d’això, ha facilitat un detall en què es totalitzen, per a 
cadascun dels subcomptes comptables de proveïdors i creditors, els moviments de 
l’exercici de 2011. 

De la revisió de la informació proporcionada es desprèn que, si més no, en cinc casos, 
que detallem en el quadre següent, s’ha contractat, al llarg de l’exercici, de manera 
independent amb un mateix proveïdor, com a contractes menors, despeses que a la vista 
de les circumstàncies concurrents podrien formar part, a parer de la Sindicatura, d’una 
mateixa unitat operativa o funcional. En conseqüència, caldria haver-les tramitades per 
procediment obert o negociat, ajustant-se, si s’esqueia, als principis de publicitat i 
concurrència i al que disposa l’article 74 de l’LCSP. 

 

Objecte     Import 
(IVA exclòs) 

Obres espais Hospital General Universitari d’Elx 

Serveis prestats en la Unitat de Neurologia 

Adquisició de material sanitari cardiovascular 

Adquisició de material sanitari oncològic 

70.146 

36.414 

35.800 

18.590 

Quadre 4 

De més a més, l’import unitari d’un dels contractes inclosos en el quadre anterior 
supera el límit de 18.000 euros previst en l’LCSP. Així mateix, aquest contracte no s’ha 
publicat en el perfil de contractant. 

D’altra part, les factures que acrediten la despesa realitzada en concepte de serveis 
prestats en la Unitat de Neurologia no contenen una descripció completa i detallada dels 
conceptes facturats, requisit indispensable per a verificar-ne l’adequada pràctica i 
identificació, cosa que implica un incompliment del que preceptua l’article 6 del Reial 
Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les 
obligacions de facturació. 

Finalment, recomanem d’implantar una aplicació informàtica que possibilite de seguir i 
controlar adequadament els expedients de contractes menors. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquells incompliments més 
significatius observats arran del treball de fiscalització. 

De més a més, fem les recomanacions següents: 

a.1) Independentment del que hem indicat en l’apartat 5.1 en relació amb el principi 
d’entitat en funcionament, caldria tenir en compte els altres aspectes que hi 
assenyalem referents al contingut de la memòria. 

a.2) Per a millorar la gestió i concessió d’ajudes, la Fundació hauria d’elaborar unes 
instruccions internes que regulen els processos de selecció, de manera que en 
garantesquen la uniformitat i que es compleixen els principis generals de la Llei 
de Subvencions, tal com exposem en l’apartat 5.3. 

a.3) La FIHE hauria d’observar el criteri exposat en l’apartat 5.5 en relació amb la 
comptabilització de les despeses derivades dels serveis que presta personal 
investigador de diversos centres hospitalaris en la realització d’assaigs de 
productes farmacèutics. 

Així mateix, caldria establir uns procediments que permetessen de determinar el 
grau d’execució de cada assaig clínic amb el cost corresponent. 

a.4) Tal com assenyalem en l’apartat 5.3, a fi de millorar els sistemes de control intern 
instaurats per la Fundació, caldria deixar constància, en tots els casos, de 
l’autorització prèvia de les despeses per l’òrgan competent, i de la conformitat 
amb el bé o servei rebut pel departament o servei receptor. Així mateix, només 
s’haurien d’acceptar les factures de proveïdors i creditors que continguen els preus 
unitaris dels diferents conceptes facturats i en què aquests siguen detallats 
adequadament i suficient. 

a.5) Com hem dit en l’apartat 5.3, per a aconseguir una major eficàcia en la gestió de 
les despeses, caldria elaborar un manual de procediments que tingués en compte 
les diverses fases d’execució de la despesa. 

a.6) Caldria haver signat electrònicament les instruccions de contractació i haurien de 
regular el procediment de modificació contractual, d’acord amb el que hem 
indicat en l’apartat 6.2. 

a.7) Com referíem en l’apartat 6.4, la FIHE hauria d’implantar una aplicació 
informàtica que possibilite de seguir i controlar adequadament els expedients de 
contractes menors. 
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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. 

  



 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV. Exercici de 2011 

- 97 - 

 

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.  
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8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem assenyalat aquells incompliments més 
significatius, resultat del treball de fiscalització, respecte dels quals cal que els 
responsables de la Fundació adopten mesures correctores per a esmenar-los en un futur 
immediat. 

A més a més, fem les recomanacions següents: 

a.1) Com hem dit en l’apartat 5.1, la nota de la memòria sobre el principi d’entitat en 
funcionament  hauria d’especificar els factors de dubte i aquells que la mitiguen. 
Així mateix, caldria tenir en compte els aspectes que indiquem en l’apartat 
esmentat amb relació al contingut de la memòria. 

a.2) Per a una millora de la gestió i concessió d’ajudes, la Fundació hauria d’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, segons el que exposem en l’apartat 5.3. 

a.3) FISABIO hauria d’observar el criteri exposat en l’apartat 5.5 en relació amb la 
comptabilitat de les despeses que es deriven dels serveis prestats pel personal 
investigador de diferents centres hospitalaris en la realització d’assajos de 
productes farmacèutics. 

 Així mateix, hauria d’establir uns procediments que permeten determinar el grau 
d’execució de cada assaig clínic amb el seu cost corresponent. 

a.4) Tal com indiquem en l’apartat 5.5 i a fi de millorar els sistemes de control intern 
instaurats per la Fundació, caldria deixar constatació, en tots els casos, de 
l’autorització prèvia de les despeses per part de l’òrgan competent i de la seua 
conformitat per part del departament o servei encarregat de rebre-les. Sols 
s’haurien d’acceptar factures de proveïdors i creditors que continguen els preus 
unitaris dels diferents conceptes facturats i que estiguen adequadament i 
suficientment detallats. 

a.5) Les instruccions de contractació haurien d’estar signades electrònicament i 
caldria regular el procediment de modificació contractual, d’acord amb el que 
hem indicat en l’apartat 6.2. 

a.6) FISABIO tal com expressem en l’apartat 6.4 hauria d’implantar una aplicació 
informàtica que possibilite l’adequat seguiment i control dels expedients de 
contractes menors. 
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