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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 2013, la 
fiscalització efectuada ha tingut per objecte realitzar un seguiment de les 
incidències que ha posat de manifest l’Informe de fiscalització de 
l’exercici de 2012 en relació amb els epígrafs “Aprovisionaments” i 
“D’altres despeses” registrats per la Fundació Palau de les Arts Reina 
Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana en el compte de resultats de 
l’exercici de 2012 i a comprovar que la formalització i presentació dels 
comptes anuals s’han fet adequadament, com també verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el 
referit exercici en relació amb els epígrafs fiscalitzats. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats 
aspectes de la gestió i control intern de la Fundació relacionats amb els 
esmentats epígrafs. En els diferents apartats d’aquest Informe 
s’assenyalen aquelles qüestions que els òrgans responsables de l’Entitat 
hauran d’atendre i millorar. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la Fundació els componen el balanç a 31 de 
desembre de 2012, el compte de resultats i la memòria corresponents a 
l’exercici acabat en aquesta 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 25 de març de 2013, i 
el Patronat els aprovà el 28 de juny de 2013. La Intervenció General de la 
Generalitat (IGG) els presentà a aquests Sindicatura, juntament amb 
l’informe d’auditoria, el 28 de juny de 2013, 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, atés 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 quatre 
excepcions. 

Les excepcions a l’opinió es refereixen: a una infravaloració de l’actiu i 
passiu corrent per import de 158.571 euros; a no haver reduït el fons 
social per a la compensació de pèrdues, en 1.647.858 euros; a haver 
aplicat el principi d’empresa en funcionament quan està prevista 
l’extinció de la Fundació; i a una incompleta adaptació de la memòria al 
Pla General de Comptabilitat per entitats sense ànim de lucre. 
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D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a realitzar un seguiment de les incidències que ha 
posat de manifest l’informe de fiscalització de l’exercici anterior 
relatives, fonamentalment, als procediments de contractació i execució 
de despeses. A tal efecte, hem revisat si s’ha aplicat adequadament la 
normativa comptable i de gestió relacionada amb les despeses 
“Aprovisionaments” i “D’altres despeses” registrats en els compte de 
resultats de l’exercici de 2012. 

Així mateix, la revisió efectuada també ha comprovat si s’ha fet de 
manera adequada la formalització i presentació dels comptes anuals de 
l’exercici de 2012. 

D’acord amb això, hem dut a terme les proves d’auditoria financera que 
hem considerat pertinents seguint 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 el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit a realitzar 
proves selectives, revisar el control intern i altres tècniques d’auditoria 
que han estat d’aplicació en aquest cas, considerant els objectius 
perseguits i l’abast que acabem d’assenyalar. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització que hem indicat en l’apartat 
1, i amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part de la Fundació, de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels 
fons públics i, en particular, a l’activitat contractual, en relació amb les 
àrees fiscalitzades durant l’exercici tancat el 31 de desembre de 2012. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que relacionem en la Introducció al volum 
de fundacions públiques de l’Informe de fiscalització del Compte General 
de la Generalitat de l’exercici de 2012 i en la normativa pròpia que tot 
seguit relacionem: 

- Estatuts de la Fundació 

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 fets o circumstàncies que assenyalem tot 
seguit i que afecten de manera significativa l’adequació dels comptes 
anuals als principis comptables d’aplicació i a la seua correcta 
presentació: 
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a) Les bases de presentació dels comptes anuals que es mostren en la 
nota 2 de la memòria no informen suficientment dels aspectes 
crítics de la valoració i estimació de la incertesa en relació amb 
l’aplicació del principi d’entitat en funcionament, tal com s’indica 
en l’apartat 5.1 a). 

b) Com s’indica en l’apartat 5.1 c), mitjançant l’Acord de 27 de 
desembre de 2012 del Patronat de la Fundació es va aprovar 
l’ampliació del fons social, per 1.647.858 euros, prevista en l’Acord 
del Consell de 14 de setembre de 2012, sense que s’acordés la 
reducció simultània del fons social prevista, així mateix, en 
l’esmentat acord. 

c) La informació que conté la memòria relativa als ajornaments de 
pagament a proveïdors indica que els pagaments efectuats i 
pendents d’efectuar a 31 de desembre de 2012 en els casos en què 
l’ajornament ha superat el termini màxim legal han estat de 
9.307.918 euros. Aquest import, però, ha d’incrementar-se en 
1.088.268 euros, segons els que indica l’apartat 5.1 d). 

d) Els ingressos registrats en la partida “D’altres ingressos 
d’explotació” inclouen de manera inadequada les subvencions 
d’explotació de la Generalitat, per 13.923.128 euros, que haurien 
d’haver-se registrat en el compte “Ingressos de l’activitat pròpia”, 
d’acord amb el que disposen les normes d’adaptació del PGC a les 
entitats sense ànim de lucre (apartat 5.1 e). 

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 2012 els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) Com assenyala la nota 15 de la memòria i s’indica en l’apartat 5.1 
d), durant 2012 s’han realitzat o estan pendents de realitzar-se 
pagaments que superen el termini establit en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

b) En la revisió efectuada sobre les despeses derivades dels contractes 
artístics subscrits per la Fundació, s’han posat de manifest 
incompliments de les regles generals de contractació previstes en el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) que 
s’han d’aplicar a tot el sector públic, en relació amb la no 
acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i la no formalització, en tots els casos, dels 
contractes amb anterioritat a l’inici de la prestació del servei, com 
indica l’apartat 5.3. 
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 A més, segons el parer d’aquests Sindicatura, l’excepcionalitat en 
l’aplicació dels principis licitatoris prevista en les instruccions de 
contractació hauria de justificar-se en cada cas i diferenciant els 
contractes artístics d’altres de caràcter accessori (apartat 6.2). 

c) En l’apartat 5.4 assenyalem els incompliments del TRLCSP en 
relació amb les pròrrogues de contractes d’exercicis anteriors i les 
contractacions efectuades sense atendre els principis generals de 
contractació prevists en aquesta Llei. 

d) Les revisions dels expedients de contractació que detallem en 
l’apartat 6.6.1 han posat de manifest incompliments del TRLCSP en 
relació amb la necessitat de verificar l’aptitud per a contractar, la 
manca de concreció en el plec de condicions administratives dels 
aspectes tècnics i econòmics que han de considerar els 
procediments negociats i la necessitat d’acreditar suficientment en 
l’expedient que l’adjudicació solament es pot encomanar a un 
empresari determinat.  

e) En l’apartat 6.6.2 s’inclou el seguiment de contractes subscrits en 
exercicis anteriors. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana es va 
crear el 2005 per Acord del Consell de la Generalitat Valenciana de 14 de 
gener de 2005, mitjançant escriptura pública atorgada el 26 de gener de 
2005. Es va inscriure en el Registre de Fundacions de la Generalitat 
Valenciana el 15 de febrer de 2005. 

Es constitueix com a fundació de caràcter cultural, amb l’objectiu de 
promoure el gaudi de la cultura, sense ànim de lucre i de duració 
indefinida, sota la tutela del Protectorat que exerceix la Generalitat. 

L’objecte social de la Fundació és programar i gestionar activitats de 
naturalesa artística en els espais escènics de què està dotat el Palau de 
les Arts en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

La dotació inicial fundacional, que va ser de 30.000 euros, s’ha vist 
incrementada fins al 31 de desembre de 2012 fins a 5.322.474 euros. 

4.2  Òrgans de govern 

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

- El Patronat 
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-  La Comissió Executiva. Aquest òrgan té delegades totes les facultats 
del Patronat, excepte les indelegables. 

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

-  L’administrador. Depén directament de l’intendent, a qui ha 
d’assistir en la gestió de la Fundació. Dirigeix la gestió econòmica i 
administrativa ordinària, d’acord amb les directrius de la 
intendència. 

4.3 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Les activitats realitzades en l’exercici de 2012 s’han desenvolupat per als 
mesos de gener a abril d’acord amb la programació de la temporada 
2011/2012 i per als mesos d’octubre a desembre segons el programa 
previst per a la temporada 2012/2013. A més, durant els mesos de maig i 
juny s’ha celebrat, igual com en exercicis anteriors, el Festival del 
Mediterrani. 

En la memòria d’activitat de la Fundació es detallen les actuacions 
realitzades durant l’exercici 2012 i s’indica la xifra d’espectadors i els 
ingressos obtinguts, tant per venda d’entrades i abonaments com per 
patrocinis i col·laboracions. 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LA 
FISCALITZACIÓ EFECTUADA 

5.1 Aspectes generals 

a) Principi d’entitat en funcionament 

Igual com en exercicis anteriors, la desproporció entre els ingressos 
i les despeses registrats en el compte de resultats ha donat lloc a 
l’existència d’excedents negatius que minoren els fons propis i el 
patrimoni net de la Fundació. A 31 de desembre de 2012, el 
patrimoni net negatiu ha pujat a 24.254.474 euros, mentre que el 
fons de maniobra presenta un dèficit de 2.991.250 euros. 

D’acord amb el que estableixen les normes d’adaptació del Pla 
General de Comptabilitat a les entitats sense ànim de lucre, les 
bases de presentació de la memòria hauran d’informar dels 
aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa en relació 
amb l’aplicació del principi d’entitat en funcionament. 

Pel que fa a això, la nota 2 de la memòria de la Fundació indica que 
els estats financers s’han elaborat sota l’esmentat principi, sense 
que hi haja cap tipus de risc important que puga representar canvis 
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significatius en el valor dels actius o passius en l’exercici següent. A 
més, s’assenyala que la Generalitat, com a entitat fundadora única, 
facilita el suport financer necessari per garantir aquest principi 
mitjançant la concessió de subvencions. 

En aquest sentit, cal assenyalar que els pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici de 2012 preveien una línia de subvenció 
nominativa de 16.827.870 euros per a despeses de funcionament, 
que ha sigut reduïda en l’exercici a 13.012.394 euros 

No obstant això, en aquesta nota de la memòria, però, no s’informa 
suficientment sobre la deterioració de la situació financera i 
patrimonial de la Fundació ni sobre les mesures que ha previst 
d’adoptar per garantir la viabilitat i funcionament en el futur, com 
ara les que conté el pla de sanejament elaborat el 2011 o el pla 
estratègic, que s’apleguen, juntament amb altres aspectes, en la 
nota 19 de la memòria. 

A més, les bases de presentació de la memòria no apleguen 
l’impacte en els comptes anuals de la previsió legislativa d’extinció 
de la Fundació per la seua integració en CulturArts que preveu el 
Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell i la Llei 1/2013, de 21 
de maig, en el marc del procés de racionalització i reestructuració 
del sector públic fundacional de la Comunitat Valenciana. 

Tenint en compte les circumstàncies anteriors, la Fundació hauria 
d’haver formulat els seus comptes sota el principi d’entitat en 
liquidació, seguint els principis i criteris comptables aplicables a les 
entitats en estat de dissolució-liquidació. 

Això no obstant, cal destacar, com a fet posterior molt significatiu, 
que entre les mesures previstes per la Generalitat per a 2014 en el 
marc del procés de racionalització i reestructuració del sector públic 
valencià, s’inclou la no integració de la Fundació en CulturArts 
Generalitat i el manteniment de la seua personalitat jurídica 
diferenciada. 

Per la seua banda, en el marc del procediment de comiat col·lectiu 
en què es troba immersa la Fundació, el 27 de setembre de 2013 
s’ha signat un preacord entre els representants sindicals, la direcció 
de la Fundació i el director general de CulturArts Generalitat, la 
validesa i eficàcia del qual ha quedat condicionada a la no 
integració de la Fundació en l’esmentada entitat i a la seua 
continuïtat, com a mínim, fins al 31 de desembre de 2017, data en 
què s’estén la vigència del preacord. 
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b) Pla de sanejament i pla estratègic 

La Comissió Executiva, en sessió de 3 de novembre de 2011, aprovà 
un pla de sanejament per al període 2011-2013 que recollia una 
sèrie d’accions encaminades a la reestructuració de determinats 
processos i actuacions a fi d’optimitzar els recursos disponibles i 
dissenyar un pla de reducció en els costs fixos. 

El 26 de desembre de 2012, la Comissió, arran d’un informe sobre el 
seguiment del pla presentat per l’administradora, va aprovar que es 
continuassen aplicant les mesures que conté l’esmentat pla. Del 
referit informe es desprén la necessitat d’aconseguir un equilibri 
entre el cost directe de les produccions i la recaptació per taquilles i 
abonats, realitzar accions de cerca de nous convenis de 
col·laboració, potenciar els patrocinis i adoptar noves mesures de 
control adreçades a reduir els costs de producció i manteniment. 

D’altra banda, quant al pla estratègic aprovat per la Comissió 
Executiva l’1 de febrer de 2012 per al període 2012-2015, s’ha 
observat que no conté els elements essencials per fer una 
planificació i seguiment adequat de les actuacions que ha de 
desenvolupar, per tal com no s’hi estableixen uns objectius ni les 
línies d’execució. 

c) Assumpció de deute 

L’adhesió de la Comunitat Valenciana al mecanisme extraordinari 
de finançament per al pagament a proveïdors previst en l’Acord 
6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, es va 
aprovar mitjançant Acord del Consell de 30 de març de 2012 i es va 
formalitzar i materialitzar en juny de 2012. L’import de les 
obligacions pendents de pagament integrades en aquest 
mecanisme de la Fundació ha estat d’1.647.858 euros. 

Aquestes obligacions van ser assumides per la Generalitat 
mitjançant Acord del Consell de 6 de juliol de 2012. 

Posteriorment, mitjançant Acord del Consell de 14 de setembre de 
2012 es va establir que la Generalitat, a través dels òrgans de govern 
dels seus ens, acordaria l’ampliació i la reducció simultània del fons 
social del sector públic fundacional amb l’objectiu de compensar 
pèrdues. 

Mitjançant Acord de 27 de desembre de 2012 del Patronat de la 
Fundació es va aprovar l’ampliació del fons social, per 1.647.858 
euros, que va ser inscrita en el Registre de Fundacions el 5 de març 
de 2013, sense que s’acordés la reducció simultània del fons social 
prevista en l’esmentat Acord del Consell. 
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No obstant això, en fase d'al·legacions, la Fundació ha comunicat a 
aquesta Sindicatura que té previst aprovar en la pròxima reunió de 
la Comissió Executiva la referida reducció del fons social. 

Posteriorment, mitjançant el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de 
febrer, es regula una segona fase del mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals i comunitats 
autònomes, en virtut del qual s’amplia l’àmbit subjectiu i objectiu 
d’aplicació per a la cancel·lació de les obligacions pendents de 
pagament a 31 de desembre de 2011. 

A tal efecte, l’import certificat per la Fundació ha estat de 19.881.431 
euros, del qual en el moment de realització del present treball 
(octubre de 2013) han estat pagats 19.864.167 euros. Aquest darrer 
import correspon al deute amb l’empresa pública Ciutat de les Arts 
i de les Ciències, SA, per la cessió dels drets d’explotació del Palau 
de les Arts Reina Sofia. 

d) Ajornaments de pagament a proveïdors 

La nota 15 de la memòria aplega la informació preceptiva d’acord 
amb el que determina la Resolució de 29 de desembre de 2010, de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la 
informació que s’ha d’incorporar en la memòria en relació amb els 
ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials. 

En aquesta nota s’indica que durant 2012 s’han realitzat pagaments 
per import de 5.674.005 euros que excedeixen del termini màxim 
establit en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, mentre que a 31 de desembre de 2012 els 
saldos creditors que acumulen un ajornament superior al termini 
màxim legal han estat de 3.633.913 euros. 

En conseqüència, segons la nota 15 de la memòria els pagaments 
efectuats o pendents d’efectuar que superen el termini màxim legal 
han pujat a un import conjunt de 9.307.918 euros. Això no obstant, 
com a resultat de la revisió efectuada, s’ha posat de manifest que 
pagaments efectuats fora de termini i aplegats en l’esmentada nota 
de la memòria per import de 133.691 euros no estan suficientment 
justificats mitjançant una relació detallada que permeta fer-ne la 
comprovació i que l’import total de pagaments ajornats s’hauria 
d’incrementar en, almenys, 1.088.268 euros. 

Pel que fa als interessos meritats per mora, la Fundació no n’ha 
comptabilitzat ni estimat l’import a 31 de desembre de 2012, tot i 
que, segons aquesta Sindicatura, podria ser significatiu. 
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Finalment, cal indicar que la Fundació, en el càlcul del termini mitjà 
ponderat excedit de pagaments, no s’ha ajustat al que disposa la 
Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes. De la informació proporcionada per la 
Fundació es desprén que el termini que hauria de figurar en la 
referida nota de la memòria hauria d’haver estat de 167 dies i no de 
115 dies. 

e) Adaptació dels comptes anuals a les normes comptables que conté el Reial 
Decret 1491/2011 

La memòria hauria de contenir una nota específica sobre els 
aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables, 
com estableix la disposició transitòria única del Reial Decret 
1491/2011. Així mateix, hauria de completar-se la informació 
relativa a les activitats realitzades. 

El compte de resultats no ha estat adaptat al model de compte de 
resultats previst en les expressades normes comptables. Pel que fa 
a això, cal destacar que el nou model de compte de resultats 
presenta canvis significatius en relació amb el model anterior, en 
què solament es reflectien els ingressos i despeses imputats al 
resultat de l’exercici, mentre que aquest nou model aplega tots els 
canvis produïts en el patrimoni net. 

Els ingressos registrats en la partida del compte de resultats 
“D’altres ingressos d’explotació” inclouen de manera inadequada 
les subvencions d’explotació de la Generalitat, per 13.923.128 euros, 
que haurien d’haver-se registrat en el compte “Ingressos de 
l’activitat pròpia”. 

f) Seguiment de les incidències de control intern observades en la fiscalització 
de l’exercici de 2011 

A més del que hem indicat en els apartats 5 i 6 d’aquest Informe, 
determinades incidències posades de manifest en la fiscalització de 
l’exercici 2011 es mantenen, motiu pel qual tot seguit assenyalem 
les següents recomanacions: 

- La Fundació no disposa d’un organigrama formalment aprovat 
en el qual es delimiten perfectament 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. Ha de contemplar-se una segregació raonable de 
funcions incompatibles, i reforçar la independència funcional 
del servei de control intern. 

- D’acord amb la informació que ha proporcionat la Fundació, 
l’import de les invitacions per entrades gratuïtes, incloses les 
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dels patrocinadors, durant 2012 ha pujat a 1.465.919 euros, el 
que representa un 30,7% dels ingressos comptabilitzats per la 
venda d’entrades. El cost directe per a la Fundació d’aquestes 
invitacions en concepte d’autoconsum d’IVA ha estat de 
159.191 euros. En conseqüència, s’han d’establir límits i 
controls sobre aquestes invitacions, tenint en compte, a més, 
l’emissió d’entrades gratuïtes a patrocinadors que puguen 
deixar de ser-ho durant l’exercici. 

 La Fundació manifesta en fase d'al·legacions que la Comissió 
Executiva, en sessió de data 25 de març de 2013, ha aprovat un 
procediment de control d'invitacions. 

- La Fundació no ha elaborat ni remés al Protectorat el pla 
d’actuació previst en l’article 21.9 de la Llei 8/1998. 

5.2 Balanç i compte de resultats 

Tot seguit mostrem el balanç de la Fundació a 31 de desembre de 2012, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior, en euros: 
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ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

ACTIU NO CORRENT 4.233.810 4.873.152 (13,3%)

Immobilitzat material 4.191.724 4.777.016 (12,3%)

Immobilitzat intangible 32.086 96.136 (66,6%)

ACTIU CORRENT 6.427.307 6.883.279 (6,6%)

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents  3.644.932 2.885.879 26,3% 

Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 2.382.071 3.715.211 (35,9%)

Existències 358.566 264.845 35,4% 

Inversions financeres a curt termini 28.565 17.344 64,7% 

Periodificacions a curt termini 13.173 0 - 

Total actiu 10.651.117 11.756.431 (9,4%)
    

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

PATRIMONI NET (24.254.474) (21.976.421) (10,4%)

Fons propis (26.439.661) (24.468.636) (8,1%)

Dotació fundacional 5.322.424 3.674.566 44,8% 

Excedent de l’exercici (3.618.882) (7.495.398) 51,7% 

Excedents d’exercicis anteriors (28.143.203) (20.647.804) (36,3%)

Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.185.187 2.492.215 (12,3%)

PASSIU NO CORRENT 25.487.034 609.130 4.084,2% 

D’altres passius financers  24.854.414 0 - 

Provisions per a riscs i despeses  632.620 609.130 3,9% 

PASSIU CORRENT 9.418.557 33.123.723 (71,6%)

Creditors comercials i d’altres comptes a pagar  7.566.974 29.626.634 (74,5%)

Periodificacions a curt termini 1.841.633 3.487.139 (47,2%)

Deutes a curt termini  9.950 9.950 0,0% 

Total passiu 10.651.117 11.756.431 (9,4%)

Quadre 1 

Tot seguit mostrem el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2012, 
juntament amb les xifres corresponents a l’exercici anterior, en euros: 
  



Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2012 

56 

COMPTE DE RESULTATS 2012 2011 Variació 

D’altres ingressos d’explotació 16.117.763 19.211.457 (16,1%)
Ingressos de l’activitat pròpia 6.702.525 7.620.531 (12,0%)
Subv. de capital traspassades a resultats 451.925 612.082 (26,2%)
Ajudes monetàries i d’altres  (14.956) (26.368) (43,3%)
D’altres resultats  (73.294) (101.710) (27,9%)
Amortització de l’immobilitzat (766.415) (925.884) (17,2%)
Aprovisionaments (5.539.038) (6.998.263) (20,9%)
D’altres despeses d’explotació  (7.917.401) (12.376.150) (36,0%)
Despeses de personal (12.409.519) (14.570.077) (14,8%)

Resultat d’explotació (3.448.410) (7.554.382) 54,4% 
Ingressos financers 6.676 55.195 (87,9%)
Diferències de canvi 24 (5) 580,0% 
Despeses financeres (152.883) 3.791 4.132,8% 

Resultat financer (146.183) 58.981 (347,8%)

Resultat abans d’impostos (3.594.593) (7.495.401) 52,0% 
Impost sobre societats  (24.289) 0 - 

Excedent de l’exercici (3.618.882) (7.495.401) 51,7% 

Quadre 2 

Els ingressos registrats en “Ingressos de l'activitat pròpia”, que inclouen 
els derivats de la venda d’entrades i dels convenis de patrocini, han 
disminuït en 12,0% respecte de l’exercici anterior. Aquesta disminució ha 
estat motivada, fonamentalment, per la cancel·lació de convenis de 
patrocini subscrits en exercicis anteriors. 

Els ingressos comptabilitzats en “D’altres ingressos d’explotació” s’han 
vist reduïts en un 16,1% a causa, en la major part dels casos, de la 
minoració de 3.815.476 euros en la subvenció d’explotació concedida per 
la Generalitat per a l’exercici de 2012, que ha pujat a 13.012.394 euros. 

Quant a les despeses de l’exercici, cal assenyalar que han experimentat 
una reducció significativa en relació amb l’exercici anterior, com es 
mostra en els apartats següents. 

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització de 
l’exercici 2012 ha comprés les partides de despeses “Aprovisionaments” i 
“D’altres despeses”. Aquestes despeses, per un import conjunt de 
13.456.439 euros, representen el 50,4% de les despeses registrades com 
d’explotació en l’exercici de 2012, el que significa una reducció del 30,5% 
respecte de l’exercici anterior. 
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5.3 Aprovisionaments 

Aquesta partida representa el 20,6% del total de les despeses de la 
Fundació. Comparada amb la de l’exercici anterior, la composició és la 
següent, en euros: 

 
Concepte 2012 2011 Variació 

Contractació artística. Repartiment 2.462.820 3.350.206 (26,5%)

Contractació artística. Direcció musical 1.779.747 1.808.753 (1,6%)

Producció. Escenografia 573.145 998.740 (42,6%)

D’altres 406.067 183.044 121,8% 

Producció. Vestuari 188.842 299.111 (36,9%)

Producció. Escena 128.417 358.409 (64,2%)
Total 5.539.038 6.998.263 (20,9%)

Quadre 3 

Aquestes despeses han experimentat una reducció del 20,9% com a 
conseqüència, fonamentalment, de la minoració de despeses derivades 
de la contractació artística. 

La major part de les despeses anteriors correspon a contractes qualificats 
en les instruccions de contractació de la Fundació d’“artístics”, “de 
producció” i “alta definició” (vegeu apartat 6.2). 

Com a resultat de la revisió que hem efectuat sobre una mostra de 19 
contractes vigents durant l’exercici 2012, s’han posat de manifest els 
següents aspectes: 

a) Els contractes subscrits amb artistes, persones físiques, han estat 
de naturalesa mercantil per la prestació de serveis professionals o 
empresarials, sense que s’acredités prèviament si l’artista 
contractat estava al corrent en les seues obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social i, en particular, si estava registrat en el 
règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, o bé 
la no subjecció a aquestes obligacions. 

b) Durant 2012 s’han iniciat dos procediments inspectors de 
l’Administració de Treball i Seguretat Social. S’han aixecat les 
respectives actes de liquidació de deute així com actes d’infracció 
administrativa, com a resultat de la subscripció de contractes 
mercantils amb artistes quan haurien d’haver estat qualificats de 
contractes laborals subjectes al règim general de la Seguretat Social. 

És per això que, posteriorment, la Comissió Executiva de la 
Fundació, en sessió celebrada el 5 de juliol de 2013, va adoptar la 
decisió que, amb caràcter general, totes les contractacions 
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artístiques tinguessen caràcter laboral, i que s’haguessen de 
justificar mitjançant informe jurídic les excepcions a aquest règim. 

c) La Fundació, atenent al que preveu en les seues instruccions de 
contractació, ha subscrit contractes amb artistes directament sense 
atendre els principis establits en l’article 191 del TRLCSP. Al 
respecte, aquesta Sindicatura considera que la Fundació hauria de 
justificar, cas per cas, l’excepcionalitat en l’aplicació dels principis 
esmentats, com indiquem en l’apartat 6.2. 

d) A més dels contractes estrictament artístics, la Fundació ha 
contractat directament determinats serveis accessoris a les 
representacions, l'excepcionalitat dels quals en l'aplicació dels 
principis generals de contractació, no es troba acreditada en 
l'expedient. 

e) En dos casos, s’ha formalitzat un contracte i una addenda 
contractual amb posterioritat a l’inici de la representació artística i, 
per tant, sense seguir les normes generals de contractació i el que 
disposen les instruccions de contractació de la Fundació. 

f) Les fitxes de contractació artística que donen inici a la contractació, 
en determinats casos s’han confeccionat amb posterioritat a la 
formalització del contracte. Pel que fa a això, recomanem major 
rigor en la confecció d’aquestes fitxes i, en particular, en la data 
d’elaboració i de la consegüent autorització. 

Amb càrrec al concepte “D’altres” s’han registrat despeses derivades de 
la propietat intel·lectual, per 340.931 euros. D’aquest import, 284.461 
euros corresponen a despeses meritades en exercicis anteriors, per la 
qual cosa haurien d’haver-se comptabilitzat amb càrrec a “Reserves”, 
dins de “Fons propis”, conformement al que disposa la normativa 
comptable que hi és d’aplicació. 

D’altra banda, el saldo de “Reserves” hauria d’incrementar-se en 85.000 
euros, per una inadequada comptabilització efectuada en 2012 minorant 
les despeses registrades en “Producció escena” per una periodificació 
errònia efectuada en exercicis anteriors. 

5.4 D’altres despeses d’explotació 

Tot seguit mostrem en el següent quadre, en euros, la composició de les 
despeses registrades com a d’"Altres despeses d’explotació": 
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Concepte 2012 2011 Variació 
Manteniment, seguretat i neteja 2.899.557 3.698.667 (21,6%)

Arrendaments  2.368.579 5.869.756 (59,6%)

Subministraments 1.075.856 840.418 28,0%

Publicitat i relacions públiques  426.591 498.732 (14,5%)

Serveis externs 309.614 494.964 (37,4%)

Assegurances 273.857 289.597 (5,4%)

Viatges i desplaçaments  262.776 444.566 (40,9%)

Transports 175.675 173.344 1,3%

D’altres 124.896 33.582 271,9%
Total 7.917.401 12.343.626 (35,9%)

Quadre 4 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre una mostra representativa 
del 40,1% d’aquestes despeses, s’han observat els següents aspectes: 

a) Les despeses registrades en el compte “Arrendaments”, per 
2.368.579 euros, han disminuït un 59,6% respecte de l’exercici 
anterior, com a conseqüència de l’addenda de 2 de juliol de 2012 al 
contracte de cessió dels drets d’explotació del Palau de les Arts, 
subscrit amb CAC, SA, l’11 de desembre de 2007. En aquesta 
addenda es va acordar que el cànon que s’havia de cobrar per CAC, 
SA, passaria a ser d’un import anual fix de 5.500.000 euros més IVA, 
a un cànon fix anual d’1.000.000 d’euros, IVA exclòs, més un cànon 
variable del 50% dels ingressos que la Fundació obtingués per la 
realització d’actes en els espais del Palau, amb l’excepció de la 
renda que la Fundació perceba per la cessió d’un annex a la Berklee 
College of Music. 

La signatura d’aquesta addenda ha representat un reconeixement 
de deute a favor de CAC, SA, a 2 de juliol de 2012 per un import de 
24.850.739 euros, que correspon a la totalitat de la despesa meritada 
i no satisfeta des de la celebració del contracte originari, com també 
el compromís de pagament en un termini de quinze anys amb tres 
de carència. 

A data de realització del present treball (octubre de 2013), la 
Fundació no ha efectuat el pagament de les factures emeses per 
CAC, SA, durant 2012, per un import conjunt de 926.918 euros. 

b) En la revisió de les despeses registrades en els comptes 
“Manteniment, seguretat i neteja”, “Assegurances” i “Publicitat i 
relacions públiques” hem observat que alguns provenen de 
contractes subscrits entre els exercicis 2007 i 2009, que han anat 
prorrogant-se, per períodes superiors als terminis fixats 
originàriament. Aquestes pròrrogues sense límit contravenen el que 
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disposa l’article 23.1 del TRLCSP quant a la duració dels contractes i 
a la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la 
realització de les prestacions contractades. 

Tot seguit relacionem els contractes analitzats, originàriament amb 
vigència d’un any, que han estat objecte de pròrroga, en euros: 

 

Concepte Any origen Despesa 
2012 

Manteniment integral instal·lacions 2007 718.169 

Serveis de seguretat 2007 613.933 

Servei de neteja 2007 551.742 

Assegurança de riscos industrials 2007 230.853 

Quadre 5 

c) Les despeses registrades en els comptes “Subministraments” i 
“Publicitat i relacions públiques” en concepte de: subministrament 
de llum, per 789.881 euros, servei de maquetació i impressió de 
fullets i disseny, per 95.813 euros, i servei d’aplicació mòbil, per 
44.787 euros, han estat contractats directament, sense atendre al 
que disposa el TRLCSP. 

d) Amb càrrec al compte “Publicitat i relacions públiques” s’han 
registrat despeses per 84.935 euros en execució de dos contractes 
d’intercanvi, subscrits amb un mitjà de comunicació, en virtut dels 
quals es compensa l’import que s’ha de percebre per la cessió 
d’espais a l’esmentat mitjà de comunicació per a l’organització 
d’actes o esdeveniments, amb insercions publicitàries que ha 
d’efectuar el contractista. Aquesta contractació directa de serveis 
publicitaris en contraprestació per la cessió d’espais s’ha de 
justificar adequadament i suficient en l’expedient. 

e) En el compte “Serveis externs” s’han registrat despeses en concepte 
de serveis prestats per dues empreses de treball temporal, que han 
pujat a 109.697 euros i 46.360 euros, respectivament. Aquests 
serveis han estat contractats mitjançant dos acords marc subscrits 
amb les dues empreses, de manera directa. Pel que fa a això, i 
segons aquesta Sindicatura, la preparació i adjudicació d’aquests 
acord marc s’hauria d’ajustar al que disposen les instruccions de 
contractació, i aquestes haurien d’establir que l’adjudicació estarà 
sotmesa, en tot cas, als principis generals de contractació del sector 
públic establits, de manera general, en l’article 1 del TRLCSP. 

f) Les despeses destacables registrades amb càrrec a “Viatges i 
desplaçaments” corresponen a les incorregudes per la intendent i 
per artistes de reconegut prestigi internacional. En relació amb els 
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primers, considerant que les quanties superen de manera 
ostensible les ordinàries registrades per aquests conceptes, 
recomanem que les justifique i que les autoritze expressament 
l’òrgan competent amb caràcter previ a la realització, com també 
que es justifiquen en tots els casos com indiquem més endavant. 
Tot això d’acord amb els principis d’austeritat, estabilitat 
pressupostària, control de la despesa i, al capdavall, d’economia en 
la gestió. 

Pel que fa a això, cal ressenyar que a partir de l’1 de setembre de 
2012, les instruccions internes reguladores dels viatges a l’estranger 
estableixen que totes les despeses per aquest concepte del personal 
de la Fundació, sense excepcions, s’hauran de sotmetre a 
l’autorització prèvia de la Subsecretaria de la Conselleria de 
Cultura, com a mesura efectiva de control intern. 

Per la seua banda, si bé la normativa interna reguladora de les 
despeses del personal per desplaçaments, manutenció i 
representació exigeix l’autorització documental prèvia i expressa 
per l’administradora i la intendent, en tots els casos analitzats, hem 
observat que no hi consta la data d’autorització. 

Amb càrrec a l’exercici 2012 s’han registrat despeses per 34.167 
euros, que corresponen a viatges i allotjaments realitzats, la major 
part, per la intendent en exercicis anteriors, especialment en 2007 i 
2008, amb retards de fins a cinc anys en la comptabilització. També 
s’ha comprovat la comptabilització d’aquestes despeses d’exercicis 
anteriors, per import de 18.319 euros, amb càrrec a l’exercici de 
2013. 

En aquest sentit, reiterem el que indiquem en l’Informe de 
fiscalització de l’exercici anterior pel que fa a la necessitat d’establir 
un límit temporal per a la justificació de despeses que fixe la 
responsabilitat consegüent en cas d’incompliment, així com un 
detall d’aquells que es puguen realitzar. 

Cal assenyalar que la Comissió Executiva, en sessió de data 22 de 
febrer de 2013 es va acordar revisar les despeses d’aquesta 
naturalesa contretes en 2012, amb anterioritat a la formulació dels 
comptes anuals de l’exercici. En aquest sentit, en actes posteriors 
no s'acredita que s'haja dut a terme la dita revisió. 

D’altra banda, hem observat que els serveis d’agència de viatges, les 
despeses dels quals han pujat a un import conjunt de 83.469 euros, 
han estat contractats directament amb dos proveïdors. 

Finalment, recomanem un major rigor i control de les despeses que 
els artistes contractats presenten perquè la Fundació els les 
reemborse, com també que prèviament s’autoritzen d’acord amb 
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els criteris anteriorment assenyalats d’economia en la gestió de la 
despesa. 

g) Amb càrrec a “Transports” s’han registrat despeses per import de 
33.737 euros pel transport d’escenografies i decorats de l’òpera I due 
Foscari. Aquestes despeses les ha fetes repercutir un dels teatres 
amb què la Fundació subscrigué un contracte de coproducció i 
inclouen el transport dels decorats des de la ciutat de Los Angeles 
fins a València. Aquestes despeses les hauria d’haver contractades 
la Fundació, tal com estava previst contractualment. 

A més a més, hem observat que el cost de transport inclou 7.153 
euros per taxes portuàries en no haver retirat la Fundació els 
materials en el termini previst. 

h) En relació amb les deficiències de control intern que va posar de 
manifest l’Informe de fiscalització de l’exercici anterior, cal 
assenyalar que si bé la Fundació ha aprovat uns procediments que 
regulen la creació i alliberament de comandes en l’aplicació 
informàtica, a causa del retard en la creació de les comandes pels 
diferents departament sol·licitants de la despesa, el sistema 
dissenyat no resulta totalment eficaç en la pràctica. En aquest 
sentit, hem observat en un 82,3% de les 47 comandes analitzades 
que l’autorització de la despesa per l’òrgan competent s’ha produït 
després que s’haja realitzat.  

A 31 de desembre de 2012 s’havien periodificat despeses meritades 
en l’exercici per un import de 647.666 euros, la recepció de les quals 
pel departament sol·licitant no s’havia produït, circumstància 
aquesta que, si bé no té efecte comptable, la Fundació hauria 
revisar i millorar per garantir un control intern adequat. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa, grau d’aplicació i aspectes generals 

La contractació de la Fundació està subjecta al TRLCSP aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

La Fundació té la consideració de poder adjudicador que no és 
Administració pública, definit en l’article 3.3 d’aquesta Llei. Això 
representa que en la preparació dels contractes la Fundació haurà de 
seguir les regles establides en l’article 137 del TRLCSP, mentre que en 
l’adjudicació s’aplicarà el que estipula l’article 190 per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada i en l’article 191 per als contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en el 
TRLCSP, que són aplicables a tot el sector públic. 
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6.2 Instruccions de contractació 

El 27 de novembre de 2008, la Fundació va aprovar, en virtut del que 
disposa l’article 175 de l’LCSP, unes instruccions de compliment intern 
obligat, per les quals es regulaven els procediment de contractació dels 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada, que van ser 
modificats per la Comissió Executiva el 9 d’abril de 2010. 

El 28 de juny de 2012, la Comissió Executiva, en compliment del que 
disposa l’article 191 del TRLCSP, ha aprovat unes noves instruccions que 
substitueixen les anteriors. Aquestes noves instruccions les ha 
modificades l’esmentat òrgan el 25 de març de 2013. 

Aquestes instruccions i les modificacions que se n’han fet han estat 
revisades per aquesta Sindicatura segons el que indica la Guia de 
fiscalització de les instruccions de contractació publicada en la seua seu 
electrònica (secció 803 del Manual de fiscalització), en la qual s’apleguen 
els criteris referents al contingut mínim de les instruccions exigit pel 
TRLCSP. 

De la revisió efectuada, hem d’assenyalar que, amb caràcter general, les 
instruccions de contractació i les modificacions que se n’han fet 
s’ajusten al que disposa la normativa d’aplicació. Cal puntualitzar que la 
remissió que fa la clàusula 13 de les instruccions, en relació amb els 
contractes “artístics, de producció i alta definició”, a l’article 170.d del 
TRLCSP, no es pot entendre legalment com una generalització de la no 
aplicació dels principis legals de contractació del sector públic, sinó que 
s’haurà de justificar cas per cas, en especial si es té en compte la 
vertadera naturalesa d’alguns dels contractes que la Fundació adscriu a 
aquesta categoria. 

D’altra banda, reiterem la recomanació que posàrem de manifest en 
l’Informe de fiscalització de l’exercici anterior segons la qual les 
instruccions han de contenir les directrius o criteris per a l’avaluació 
d’ofertes de manera que es garantisca l’adjudicació a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

6.3 Perfil del contractant 

La Fundació difon a través d’Internet el seu perfil de contractant 
mitjançant un enllaç del seu lloc web institucional a la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. 

La revisió del perfil de contractant ha posat de manifest que, almenys no 
s’han publicat tretze contractes artístics formalitzats en 2012. 
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6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació que ha facilitat la Fundació i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem 
elaborat el següent quadre, en el qual s’indica el nombre i import dels 
contractes adjudicats en l’exercici, detallats per tipus i procediments 
d’adjudicació. A tal efecte hem considerat únicament aquells amb preu 
cert i determinat i n’hem exclòs els “artístics, de producció i d’alta 
definició”. 

 
Tipus de 
contracte 

Procediment
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en 
euros (IVA exclòs) Nombre 

Subministr. 

Obert 148.795 65,1% 1 20,0%

Negociat 79.905 34,9% 4 80,0%

Subtotal 228.700 100,0% 5 100,0%

Serveis 

Obert 189.600 55,6% 2 33,3%

Negociat 151.095 44,4% 4 66,7%

Subtotal 340.695 100,0% 6 100,0%
Total 569.395   11   

Quadre 6 

Quant a la contractació menor, la Fundació ha proporcionat a aquesta 
Sindicatura una relació en la qual certifica que s’han efectuat 25 
contractes menors per un import total de 137.406 euros. En el transcurs 
de la fiscalització, però, hem observat que aquesta relació és incompleta. 

És per això que recomanem que s’hi implante una aplicació informàtica 
per al registre de tots i cadascun dels expedients de contractes menors, 
amb una numeració correlativa, que permeta emetre informes i llistes de 
gestió per a cadascuna de les seues característiques. 

6.5  Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si s’ha tramitat adequadament la contractació efectuada 
per la Fundació en l’exercici 2012, hem seleccionat la mostra que 
detallem en el quadre següent elaborat en euros, que representa un 
46,6% de l’import total adjudicat en l’exercici: 
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Núm. Tipus Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

adjudicació 
(euros) 

31/11 Subministr. Obert 
Construcció escenografia d’Il 
Trovatore i Medea 

148.795 

3/12 Subministr. 
Negociat amb 

publicitat 
Vestuari, calcer i complements d’Il 
Trovatore i Medea 

79.905 

4/12 Serveis Negociat sense 
publicitat 

Manteniment sistema informàtic 
SAP 

36.700 

 Total revisat 265.400 

Quadre 7  

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar si la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. 

Hem posat especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i en la 
baremació i valoració d’aquests en els procediments que ho 
requerisquen. 

També hem comprovat si la tramitació dels contractes de la Fundació 
segueix les normes establides en les instruccions de contractació. 

Així mateix, hem efectuat el seguiment dels contractes assenyalats en 
l’apartat 6.6.2, que van ser subscrits en exercicis anteriors i que han estat 
vigents durant 2012. 

6.6 Incidències que s’han posat de manifest en el curs de la fiscalització 

6.6.1 Contractes adjudicats en l’exercici de 2012 

Com a resultat de la revisió efectuada, hem observat les següents 
incidències de caràcter general, que afecten la totalitat o la major part 
dels contractes examinats. 

a) La memòria acreditativa de la naturalesa i extensió de les 
necessitats que s’han de cobrir mitjançant el contracte projectat, 
així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, no 
conté la data en cap dels casos analitzats, motiu pel qual no hem 
pogut verificar que aquest document haja estat elaborat amb 
caràcter previ a la licitació. 

b) En l’esmentada memòria no s’inclou la justificació del procediment 
triat ni la dels criteris que es tindran en compte per adjudicar el 
contracte. 
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c) En els expedients no consta que s’haja confeccionat el certificat 
d’existència de crèdit, fet que incompleix el que disposen les 
instruccions de contractació. 

d) Encara que en els plecs s’indica que les empreses ofertants hauran 
d’acreditar la seua solvència econòmica i financera, la Fundació no 
requereix aquesta acreditació i, per tant, no es comprova la 
necessària aptitud per contractar que exigeix l’article 54 del 
TRLCSP. 

e) La comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat de 
tots els contractes formalitzats en l’exercici fiscalitzat s’ha efectuat 
fora del termini establit en l’Ordre de 22 de maig de 2001, de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

En fase d'al·legacions, la Fundació manifesta que ha donat instruccions 
per a l'adequat compliment del que disposa el TRLCSP quant a 
l'adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada. Tot 
seguit detallem els aspectes més significatius observats en la 
fiscalització, addicionals als referits anteriorment: 

Expedient 31/11 

El 28 de febrer de 2012, prèvia adjudicació a través d’un procediment 
obert, la Fundació formalitzà per un import de 148.795 euros més IVA, un 
contracte que tenia per objecte la construcció dels ítems que componien 
l’escenografia de les obre Il Trovatore i Medea. 

L’adjudicació la va realitzar la mesa de contractació, que és un òrgan 
d’assistència. Amb posterioritat a la formalització del contracte, però, 
l’òrgan de contractació ha autoritzat l’adjudicació. 

Pel que fa a l’execució d’aquest contracte, durant 2012 s’ha acordat una 
modificació contractual, amb un cost de 2.192 euros més IVA. Aquesta 
modificació no estava prevista en el contracte originari i no ha estat 
aprovada per l’òrgan de contractació. 

Expedient 3/12 

L’1 de març de 2012, la Fundació va subscriure un contracte per al 
subministrament, d’acord amb els esbossos dissenyats pel figurinista, 
del vestuari, calcer i complements de les obres Il Trovatore i Medea. El 
contracte, que es va tramitar de manera urgent, va ser adjudicat 
mitjançant un procediment negociat amb publicitat, per un import de 
79.905 euros més IVA. 

La declaració d’urgència no conté la data ni l’ha subscrita l’òrgan de 
contractació. 
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Si bé en el plec de condicions administratives s’apleguen els quatre 
criteris que cal tenir en compte per a la negociació del contracte, no s’hi 
concreten els aspectes tècnics i econòmics que s’han de considerar en 
aquesta negociació. 

Expedient 4/12 

El 5 de juliol de 2012, la Fundació va signar un contracte per a la 
prestació del servei de manteniment de l’aplicació informàtica SAP, per 
un import de 36.700 euros més IVA. El contracte es va adjudicar 
mitjançant un procediment negociat sense publicitat, ja que la Fundació 
va considerar que per raons tècniques solament es podia encomanar a 
un empresari determinat. Això no obstant, en l’expedient no es justifica 
suficientment aquesta consideració. 

Quant als tres criteris de negociació inclosos en el plec, no tenen la 
concreció necessària dels aspectes econòmics i tècnics base de la 
negociació, igual que l’expedient anterior. 

6.6.2 Seguiment d’expedients d’exercicis anteriors 

Subministrament i servei de contenidors. Expedient 16/09 

Després que finalitzés en 2012 el darrer període de pròrroga previst en el 
contracte, la Fundació ha subscrit un nou contracte amb el contractista 
anterior amb un cost de 21.495 euros. 

Aquesta contractació, segons la Fundació, s’enquadra dins del 
procediment qualificat en les seues instruccions com a “contractació 
menor directa de caràcter excepcional”. Hem comprovat, però, que no hi 
concorre el requisit previst en les instruccions necessari per a aquesta 
qualificació, com ara que l’objecte del contracte solament el puga 
realitzar un empresari determinat. 

Finalment, cal assenyalar que aquest contracte qualificat de menor ha 
estat prorrogat, fet que incompleix el que disposa la normativa 
d’aplicació. 

Contractes d’externalització de les activitats de patrocini i d’organització 
d’esdeveniments 

Es manté el que indica l’Informe de fiscalització de l’exercici anterior en 
relació amb el contracte de comissió per la gestió i obtenció de 
patrocinadors i organització dels esdeveniments “Visca Europa”, així com 
amb l’extinció d’aquest acordada per la Comissió Executiva el 28 de juny 
de 2012. 

Cal assenyalar que la contractació efectuada per la Fundació durant els 
exercicis 2008 a 2013 ha estat objecte de control financer per la 
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Intervenció General de la Generalitat, prèvia decisió adoptada per la 
Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Pressuposts de 30 de maig de 
2013. Els resultats d’aquest control financer han estat posats de manifest 
en l’informe de la Intervenció General de la Generalitat de 8 de juliol de 
2013 que inclou la sol·licitud d’informe a l’Advocacia General de la 
Generalitat sobre determinats aspectes dels fets constatats. 

7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències 
més significatives, resultat del treball de fiscalització, pel que fa a les 
quals els responsables de l’Entitat han d’adoptar mesures correctores per 
evitar que es repetisquen en exercicis futurs. 

Cal afegir que l’Entitat, mitjançant escrit dirigit a aquesta Sindicatura de 
Comptes, de 22 de maig de 2013, ha comunicat les mesures adoptades a 
fi d’atendre les incidències assenyalades en l’Informe de l’exercici 
anterior, que han estat objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’han atés les següents recomanacions, realitzades 
en informes anteriors: 

a.1) La memòria d’activitats fundacionals de l’exercici 2012 aplega, 
per a cadascuna de les actuacions realitzades, els recursos 
utilitzats i la seua procedència. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions 
proposades en informes d’exercicis anteriors. 

b.1) Com indiquem en l’apartat 5.1.f, la Fundació hauria d’aprovar 
un organigrama en què es delimitassen amb claredat les 
funcions i responsabilitats de cada membre de l’organització, i 
que mantingués una separació raonable de funcions 
incompatibles i la independència funcional del control intern. 

b.2) S’han d’establir límits i controls sobre les invitacions per 
entrades gratuïtes, com indiquem en l’apartat 5.1.f. 

b.3) Hauria d’elaborar-se, perquè fos aprovat i remés al Protectorat, 
un pla d’actuació, com indiquem en l’apartat 5.1.f. 

b.4) Si bé la Fundació ha aprovat uns procediments que regulen la 
creació i alliberament de comandes en l’aplicació informàtica, 
a causa del retard en la creació de les comandes pels diferents 
departaments sol·licitants de la despesa, el sistema dissenyat 
no resulta eficaç en la pràctica, com indiquem en l’apartat 5.4. 
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b.5)  Les instruccions haurien de contenir les directrius o criteris 
per a l’avaluació d’ofertes de manera que es garantisca 
l’adjudicació a l’oferta econòmicament més avantatjosa 
(apartat 6.2) 

c) Les següents recomanacions incideixen sobre altres aspectes que 
s’han evidenciat en la fiscalització de l’exercici. 

c.1) D’acord amb el que hem exposat en l’apartat 5.1.d, l’import 
dels pagaments realitzats que excedeixen el termini màxim 
legal que consta en la memòria hauria d’estar justificat, 
íntegrament, per una relació detallada. Així mateix, el càlcul 
del termini mitjà ponderat excedit de pagaments hauria 
d’ajustar-se al que preceptua la Resolució de 29 de desembre 
de 2010, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 

c.2) El contingut de la memòria no aplega suficientment les 
exigències previstes en les normes comptables d’adaptació del 
Pla General de Comptabilitat i el compte de resultats no ha 
estat adaptat al model de compte previst en les esmentades 
normes comptables, com indiquem en l’apartat 5.1.e. 

c.3) Recomanem un major rigor en la confecció de les fitxes que 
donen inici a la contractació artística, com indiquem en 
l’apartat 5.3. 

c.4) Recomanem un major control i rigor de les despeses 
registrades en concepte de viatges i desplaçaments, d’acord 
amb els principis d’austeritat, estabilitat pressupostària, 
control de la despesa i, en definitiva, d’economia en la gestió, 
com indiquem en l’apartat 5.4.f. 

c.5) La memòria acreditativa de la naturalesa i extensió de les 
necessitats que s’han de cobrir mitjançant el contracte 
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per 
satisfer-les, hauria de contenir la justificació del procediment 
elegit i la dels criteris que es tindran en compte per adjudicar 
el contracte i la data d’elaboració (apartat 6.6.1). 




