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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 Test Refós de la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, redactat de la següent 
forma: 

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

La Llei 9/2008, en el seu article 33, inclou, a més a més, com a fundacions 
del sector públic de la Generalitat aquelles 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 ànim de lucre que, 
per voluntat dels seus creadors, tenen afectat de manera duradora el seu 
patrimoni a la realització de finalitats d’interès general. Gaudeixen de 
personalitat jurídica a partir de la inscripció de l’escriptura pública de la 
seua constitució en el Registre de Fundacions. 

El règim jurídic de les fundacions del sector públic de la Generalitat està 
determinat fonamentalment per la normativa que relacionem tot seguit: 

Normes generals 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. 

- Llei 10/2011, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Pressupostos 
per a l’exercici de 2012. 

- Llei 9/2011, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, 
de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la 
Generalitat. 
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- Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix 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, Tex Refós 
aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la 
Generalitat. 

- 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. 

- Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de 
desenvolupament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I 
i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012. 

- Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de Mesures Urgents 
per a la Reducció del Dèficit a la Comunitat Valenciana. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Econòmic i Financer 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 Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. 

- 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. 

- Reial Decret 1804/2008, de 3 de novembre, que modifica el 
Reglament per a l’aplicació del Règim Fiscal de les Entitats sense 
Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. 

- Reial Decret 1337/2005, d’11 de  novembre, que aprova el Reglament 
de Fundacions de competència estatal. 

- Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, que aprova el Reglament 
d’aplicació de la Llei 49/2002. 

- Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, que aprova el Reglament 
de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Estatuts de les fundacions. 



Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2012 

10 

Contractació 

- 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. 

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, que distribueix 
competències en matèria de contractació centralitzada en l’àmbit 
de l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i 
els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, 
i crea la Central de Compres de la Generalitat. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, que crea la 
Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i 
regula 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, que 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, que dicta normes de funcionament i comunicació de 
dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

Comptabilitat 

- Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, que aprova les normes 
d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense 
finalitats lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense 
finalitats lucratives. 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla 
General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris 
comptables específics per a microempreses. 
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- 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 a incorporar en la 
memòria dels comptes anuals pel que fa als ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de 
la Generalitat, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan 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, que aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

1.1.2 Òrgans de govern i control 

El Patronat 

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

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 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 2012, era la Conselleria de Justícia i Benestar Social. La titularitat del 
Protectorat li correspon al conseller, sense perjudici de la possibilitat de 
la seua delegació o desconcentració. 
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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 funcionament del Registre estan 
regulats pel Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, que 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 uns 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 

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

Per la seua banda, l’apartat 4 de l’esmentat article 20, en la redacció 
donada per la Llei 9/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de 
modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana, estableix la destinació de les rendes i ingressos. 

Quant a això, indica el dit apartat que a la realització de les finalitats 
fundacionals haurà de ser destinat quant menys el 70% dels ingressos 
nets i resultats ordinaris i extraordinaris que s’obtinguen per qualsevol 
concepte, i s’han d’aplicar en el termini comprés entre l’inici de l’exercici 
en el qual s’hagen obtingut els respectius resultats i ingressos i els 
quatre següents al tancament del dit exercici. 

A més a més, podran destinar-se a despeses d’administració fins un 
màxim del 20% dels ingressos i resultats citats o el 5% dels fons propis. 

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 
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comptes de les respectives operacions, qualsevulla que siga la seua 
naturalesa, a la Sindicatura de Comptes. 

La Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat (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 recollits en l’adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives, aprovat pel Reial 
Decret 776/1998, en tant que la Intervenció General de la Generalitat no 
aprove el pla especial de Comptabilitat. Segons l’esmentat Pla General de 
Comptabilitat de les entitats sense finalitats lucratives, el comptes 
anuals estan formats pel 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 de l’1 de gener de 2012 les fundacions públiques de la Generalitat 
formularan els seus comptes segons els principis i normes de 
comptabilitat previstos en el Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, que 
aprova 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 rectificada 
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, 
segons que disposa l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública 
de la Generalitat Valenciana (TRLHPGV). 

El règim comptable i pressupostari de les fundacions està regulat en 
l’article 21 de la Llei 8/1998, el qual, en la seua nova redacció introduïda 
per la Llei 9/2008, estableix en el seu apartat 3 que en el termini màxim 
de sis mesos des del tancament de l’exercici, el Patronat de la fundació 
haurà d’aprovar els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte 
de resultats i la memòria que formen una unitat. 

La memòria, a més de completar, ampliar i comentar la informació 
continguda en el balanç i en el compte de resultats, detallarà allò que es 
refereix al que preveuen els apartats 4 i 5 de l’article 20 de la Llei de 
Fundacions, en referència a la destinació dels ingressos nets i 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 
aquelles fundacions que no puguen elaborar comptes anuals abreujats, 
la memòria haurà d’incloure un estat de fluxos d’efectiu. 
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A més a més, l’apartat 8 de l’article 21 de la Llei estableix que els 
comptes anuals, una vegada aprovats pel Patronat, hauran de ser 
presentats al Protectorat dins del deu dies hàbils següents a la seua 
aprovació, per al seu examen, comprovació que s’adequen a la normativa 
vigent i dipòsit en el Registre de Fundacions. 

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

Quant a la comptabilització de les subvencions de la Generalitat, 
l’apartat 1 de la norma de valoració 9a del Reial Decret 1491/2011 
estableix que les subvencions, donacions o llegats concedits pels 
associats, fundadors o patrons es comptabilitzaran directament en el 
patrimoni net de l’Entitat per a la seua posterior reclassificació a 
l’excedent de l’exercici com a ingressos, sobre una base sistemàtica i 
racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la 
subvenció, donació o llegat. 

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 que indica que se sotmetran a 
auditoria externa els comptes de totes les fundacions en les quals 
concórreguen, a la data de tancament de l’exercici, quant menys dues de 
les set circumstàncies previstes en el dit article. 

En aquestes circumstàncies es troben aquelles fundacions en les quals el 
total de les partides de l’actiu supere els 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 empleats durant l’exercici excedisca de 
cinquanta. 

També se sotmetran a auditoria externa, segons el citat article, els 
comptes de les fundacions en les quals concórreguen, a judici del 
Patronat de la fundació o del Protectorat, circumstàncies d’especial 
gravetat en relació amb el seu patrimoni. Els informes d’auditoria hauran 
de fer referència a les circumstàncies que han motivat la seua 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 qui, una vegada examinades i comprovat 
que s’adequen a la normativa vigent, les dipositarà en el Registre de 
Fundacions. 

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

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

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

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius 

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

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

Segons la disposició legal citada, el Consell de la Sindicatura va aprovar 
el 20 de desembre de 2012 el Programa Anual d’Actuació de 2013, que va 
ser remés a les Corts Valencianes el 25 de gener de 2013, en el qual es 
fixaven amb ple detall els ens que s’havien de fiscalitzar, tipus 
d’auditoria a realitzar i abastos de cada fiscalització. 

2.2 Abast de la fiscalització 

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

El Programa Anual d’Actuació de 2013 de la Sindicatura determina el 
conjunt d’entitats que formen la Generalitat i assenyala tres nivells de 
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control diferenciats, segons els objectius i abastos concrets establits per a 
cadascuna de les fiscalitzacions: el control general, el control sobre àrees 
significatives i el control formal de rendició de comptes. 

Als efectes, el Programa Anual d’Actuació de 2013 considera per a la 
fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat el 
control d’àrees significatives i el control formal de la rendició de 
comptes. 

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

a) Control sobre àrees significatives 

Els objectius de la fiscalització pel que fa a les fundacions incloses en 
aquest grup han consistit a revisar l’adequada aplicació de la normativa 
comptable i de gestió, relativa a determinades àrees considerades 
significatives pel seu import, pel risc estimat d’auditoria o per qualsevol 
raó justificada, tenint-hi en compte el coneixement que la Sindicatura de 
Comptes té sobre cadascuna de les fundacions. En els respectius 
informes s’assenyalen explícitament les àrees fiscalitzades. 

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

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

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

b) Control formal de la rendició de comptes 

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

Aquest control té caràcter de fiscalització periòdica, en el sentit que les 
fundacions classificades en aquest grup seran objecte, periòdicament, bé 
d’un control general, bé d’un control sobre les àrees significatives. 

Les vint-i-vuit fundacions incloses en aquest nivell de control han sigut 
les següents: 

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

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

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

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

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

- Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la CV (FOM). 

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

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

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

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

- Fundació Mediambiental de la CV Buseo (FMB). 

- Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea (FRE). 

- Fundació de la CV per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per al 
Trobament 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 en l’Hospital Universitari 
Doctor Peset de València (FIHP). 

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



Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2012 

18 

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

- Fundació Pro Esport de la CV (FPE). 

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

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

- Foment del Cooperativisme Fundació de la CV (FCOOP). 

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

- Fundació de la CV de les Arts (ARTS). 

3. COMPTES RETUTS PER LES FUNDACIONS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA 
GENERALITAT 

3.1 Fundacions públiques que han retut comptes i informes d’auditoria 

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, 
cosa que comporta l’obligació  de retre comptes a la Sindicatura de 
Comptes, a través de la Intervenció General de la Generalitat. 

El següent quadre mostra la relació de les vint-i-una fundacions 
públiques que han retut els seus comptes de 2012 i un resum de les 
auditories de la Intervenció General de la Generalitat. L’annex I inclou els 
comptes anuals juntament amb l’informe d’auditoria, si és el cas. 

 

Fundació 
Opinió sense 
excepcions 

Opinió amb 
excepcions 

F. d’Estudis Borsaris i Financers F. de la CV (FEB) (2) 
F. de la CV Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) (2) 
F. Servei Valencià d’Ocupació de la CV (FSVO) (1) (2) 
F. Generalitat Valenciana - Iberdrola, Fundació de la CV (FGVI) 
F. Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la CV (FEPORTS) (2) 
F. de la CV la Llum de les Imatges (FLI) 
F. Oftalmològica del Mediterrani de la CV (FOM) 
F. de la CV Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC) (1) (2) 
F. per a la Investigació Hospital Clínic Universitari de València (INCLIVA) 
F. per a la Investigació Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la CV (FIFE) 
F. Comunitat Valenciana - Regió Europea (FRE) 
F. de la CV per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per al Trobament 
Familiar (FAVIDE) (2) 
F. de la CV per a l’Estudi, la Prevenció i l’Assistència a les Drogodependències 
(FEPAD) (1) (2) 
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Palau de les Arts Reina Sofia, F. de la CV (FPA) 
F. de la CV per a la Investigació en l’Hospital General Universitari d’Alacant 
(FIHA) (4) Opinió denegada 

F. de la CV per a la Investigació Agroalimentària (AGROALIMED) 
F. de la CV Universitat Internacional de València (FVIU) (2) 
F. de la CV per a la Investigació en l’Hospital General Univ. d’Elx (FIHE) (3) 
F. Foment Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV (FISABIO) (3) 
F. Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la CV (FCECL) 
F. de la CV de les Arts (ARTS) (1) (2) 

(1) Comptes anuals retuts fora de termini el 31 de juliol de 2013 
(2) Informe d’auditoria retut fora de termini el 31 de juliol de 2013 
(3) Informe d’auditoria retut fora de termini el 8 de novembre de 2013 
(4) Informe d’auditoria retut fora de termini, el 21 de novembre de 2013 

Quadre 1 

3.2 Fundacions que no han retut comptes 

En l’exercici de 2013 s’ha produït la baixa registral de la Fundació de la 
CV Marca de Garantia del Port de València. 

Pel que fa a la Fundació de la CV per a l’Estudi de la Violència - Centre 
Reina Sofia (FEV), igual que indicàvem en l’informe de l’exercici anterior, 
autoritzada l’extinció pel Consell mitjançant Acord de 15 de juny de 2012, 
segueix pendent la realització dels tràmits necessaris per la seua baixa 
definitiva. 

Durant els exercicis de 2012 i 2013, com a conseqüència de l’Acord del 
Consell de 2 de desembre de 2011, es va acordar la baixa registral de les 
següents cinc fundacions: 

- Fundació de la CV per a la Prevenció de Riscos Laborals. 

- Fundació Pro Esport de la CV. 

- Fundació de l CV “Costa Azahar Festivales”. 

- Fundació de la CV per a la Qualitat de l’Educació. 

- Fundació de la CV per a la Investigació en l’Hospital Universitari 
Doctor Peset de València (fusió per absorció de FISABIO) 

A més a més, i com a conseqüència de l’Acord anterior, s’ha produït la 
ratificació de l’extinció per part del Consell, i està pendent la seua 
liquidació definitiva i acord de baixa registral, de les quatre següents 
fundacions: 

- Fundació Valenciana de la Qualitat de la CV. 



Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2012 

20 

- Fundació Mediambiental de la CV Buseo. 

- Fundació de la CV Aigua i Progrés. 

- Foment del Cooperativisme Fundació de la CV. 

3.3 Reestructuració del sector públic fundacional 

Com a conseqüència del que preveu l’Acord del Consell de 3 d’agost de 
2012: 

- El maig de 2013 s’acorda la baixa registral de la Fundació de la CV 
per a la Investigació en 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 en l’Hospital 
General Universitari d’Elx (FIHE) per la fusió per absorció de la 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de 
la CV (FISABIO). 

- El juliol de 2013 es va produir la baixa registral de la Fundació 
Generalitat Valenciana - Iberdrola Fundació de la CV. 

- Acords del Consell de ratificació de l’extinció de les fundacions: 
Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la CV i Fundació de la CV 
de les Arts i de les Ciències. 

- Acords d’extinció per part del Patronat de les Fundacions: Fundació 
de la CV per a l’Estudi, Prevenció i Assistència a les 
Drogodependències i Fundació de la CV de les Arts. 

- A la data d’elaboració d’aquesta Introducció, no s’ha obtingut 
evidència de les actuacions administratives que pogueren haver-se 
efectuat quant a la Fundació de la CV per a l’Atenció a les Víctimes 
del Delicte i per al Trobament Familiar. 

- Durant l’exercici de 2012 s’ha aprovat l’increment de la dotació 
fundacional de la Fundació Estudis Borsaris i Financers, Fundació 
de la CV. Com a conseqüència d’aquesta aportació, una vegada es 
produïsca el desemborsament pendent en un termini de cinc anys, 
passarà a ser una fundació privada d’interès públic. A 31 de 
desembre de 2012, segueix mantenint el caràcter de fundació 
pública de la Generalitat. 

Finalment podem assenyalar el que preveu 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. 

- El seu article 13 assenyala que s’autoritzarà l’extinció de la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia i 
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que les seues funcions seran assumides per part de l’entitat de dret 
públic CulturArts Generalitat. No obstant això, entre les mesures 
previstes per la Generalitat per a 2014, quant al procés de 
racionalització i reestructuració del sector públic valencià, hi ha la 
no integració de la Fundació en CulturArts, i aquella manté la seua 
personalitat jurídica diferenciada. 

- El seu article 14 assenyala que s’autoritzarà l’extinció de la 
Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges i que 
les seues funcions quant a la conservació, restauració d’edificis 
monumentals i béns d’interès cultural, seran assumides per 
l’entitat de dret públic CulturArts Generalitat, si bé a la data 
d’elaboració d’aquesta Introducció (octubre de 2013) la Fundació 
continua sense extingir. 

- En la seua disposició addicional 8a figura que perdran el caràcter de 
Fundació del Sector Públic de la Generalitat o s’extingiran les 
fundacions: Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la 
CV, Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la CV i Fundació 
Oftalmològica del Mediterrani de la CV. 

- Respecte a aquesta última fundació hem d’indicar que mitjançant 
Acord del Consell de 17 de maig de 2013, s’autoritza la seua extinció 
per fusió, per absorció, per part de FISABIO. 

3.4 Balanços individuals i agregat 

Els quadres 2, 3 i 4 que han sigut elaborats per aquesta Sindicatura a 
partir dels comptes anuals retuts per les fundacions del sector públic de 
la Generalitat, mostren els balanços a 31 de desembre de 2012. Totes les 
xifres estan expressades en euros. L’última columna del quadre 4 mostra 
les xifres agregades. 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2012 

ACTIU FEB CEAM FSVO FGVI FEPORTS FLI FOM 
A) ACTIU NO CORRENT 181.850 3.461.358 0 0 5.877 84.488 14.300.502 
Immobilitzat intangible 4.111 141 0 0 405 58.664 1.960.766 
Immobilitzat material 4.516 3.437.275 0 0 4.669 25.824 12.339.735 
Inversions en entitats del grup i associades a llarg ter. 126.212 0 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a llarg termini 47.011 23.942 0 0 803 0 0 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 1.147.968 2.266.694 1.876.927 211.634 1.494.880 6.002.215 20.931.210 
Existències 5.204 33.874 0 0 40.792 0 170.289 
Usuaris i d’altres deutors de l’activitat pròpia 0 1.585.071 0 0 334.204 1.284 16.757.991 
Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 130.391 (2.107) 1.786.793 0 1.023.752 5.258.340 157.927 
Inversions en entitats del grup i associades a curt ter. 0 0 0 0 0 0 0 
Inversions financers a curt termini 371.000 0 26.425 170.000 9.689 29.156 3.215.432 
Periodificacions a curt termini 0 474 0 0 303 2.321 44.175 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 641.373 649.382 63.708 41.634 86.139 711.114 585.397 

TOTAL ACTIU (A + B) 1.329.818 5.728.052 1.876.927 211.634 1.500.756 6.086.704 35.231.712 
 

PATRIMONI NET I PASSIU FEB CEAM FSVO FGVI FEPORTS FLI FOM 
A) PATRIMONI NET   (A-1+A-2+A-3) 1.080.982 3.488.616 (195.699) 187.789 980.134 (17.436.075) 34.516.903 
A-1) Fons propis 1.044.163 (1.023.847) (195.699) 187.789 980.134 (17.492.860) 20.787.278 
A-2) Ajustos per canvis de valor 36.819 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 4.512.463 0 0 0 56.785 13.729.625 

B) PASSIU NO CORRENT 0 103.800 0 0 161.087 19.683.752 36.980 
Provisions a llarg termini 0 0 0 0 0 0 0 
Deutes a llarg termini 0 103.800 0 0 161.087 19.683.752 36.980 

C) PASSIU CORRENT 248.835 2.135.636 2.072.625 23.845 359.536 3.839.027 677.829 
Provisions a curt termini 23.800 50.014 850.138 0 0 0 0 
Deutes a curt termini 0 1.638.180 726.065 0 207.204 2.693.069 39.300 
Deutes amb entitats del grup i associades a curt ter. 0 0 0 0 0 0 0 
Beneficiaris-Creditors 0 0 0 0 14.320 489.872 0 
Creditors comercials i d’altres comptes a pagar 70.122 442.070 496.423 23.845 138.011 656.086 620.903 
Periodificacions a curt termini 154.913 5.372  0 0 0 17.625 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 1.329.818 5.728.052 1.876.927 211.634 1.500.756 6.086.704 35.231.712 

Quadre 2 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2012 

ACTIU FCAC INCLIVA FIFE FRE FAVIDE FEPAD FPA 
A) ACTIU NO CORRENT 51.120 3.682.544 7.604.154 27.128 23.586 30.350 4.223.810 
Immobilitzat intangible 0 1.964.981 30.157 958 2.537 2.258 32.086 
Immobilitzat material 51.120 0 7.572.997 26.047 12.661 28.091 4.191.724 
Invers. en entitats del grup i associades a llarg ter. 0 0 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a llarg termini 0 0 1.000 122 8.388 0 0 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 1.717.563 0 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 126.567 7.624.706 30.028.430 337.423 225.706 346.362 6.427.307 
Existències 0 0 0 0 0 0 358.566 
Usuaris i d’altres deutors de l’activitat pròpia 66.570 300.723 1.025.880 36.354 0 66.743 0 
Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 54.649 3.367.918 4.750.539 271.269 60.801 157.408 2.382.071 
Invers. en entitats del grup i associades a curt ter. 0 0 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a curt termini 0 2.626.183 21.713.653 0 0 202 28.565 
Periodificacions a curt termini 0 0 0 0 0 255 13.173 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 5.348 1.329.883 2.538.359 29.800 164.906 121.754 3.644.932 

TOTAL ACTIU (A + B) 177.687 11.307.250 37.632.584 364.550 249.292 376.712 10.651.117 
 

PATRIMONI NET I PASSIU FCAC INCLIVA FIFE FRE FAVIDE FEPAD FPA 
A) PATRIMONI NET   (A-1+A-2+A-3) (4.110) 8.561.311 23.543.877 35.953 (1.555.641) (297.669) (24.254.474)
A-1) Fons propis (47.837) 5.107.788 869.929 35.953 (1.555.641) (326.700) (26.439.661)
A-2) Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 43.727 3.453.523 22.673.948 0 0 29.032 2.185.187 

B) PASSIU NO CORRENT 0 0 5.902.037 37.895 1.003.618 0 25.487.034 
Provisions a llarg termini 0 0 0 0 0 0 632.620 
Deutes a llarg termini 0 0 5.902.037 37.895 1.003.618 0 24.854.414 

C) PASSIU CORRENT 181.797 2.745.939 8.186.670 290.702 801.315 674.380 9.418.557 
Provisions a curt termini 0 0 1.005.587 0 0 75.248 0 
Deutes a curt termini 10.113 525.608 0 34.214 435.542 473.022 9.950 
Deutes amb entitats del grup i associades a curt ter. 0 0 0 0 0 114.135 0 
Beneficiaris-Creditors 0 30.026 0 0 24.559 0 0 
Creditors comercials i d’altres comptes a pagar 165.988 570.863 1.220.136 159.673 341.215 11.975 7.566.974 
Periodificacions a curt termini 5.696 1.619.443 5.960.947 96.815 0 0 1.841.633 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 177.687 11.307.250 37.632.584 364.550 249.292 376.712 10.651.117 

Quadre 3 



Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2012 

24 

Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2012 

ACTIU FIHA AGROALIMED FVIU FIHE FISABIO FCECL ARTS AGREGAT 
A) ACTIV NO CORRENT 745.840 2.468.407 2.564.036 27.637 399.307 48.410 19.898.679 59.829.082 
Immobilitzat intangible 92.031 2.388.508 632.306 110 58.521 15.181 11.752 7.255.473 
Immobilitzat material 653.809 16.899 1.917.330 27.527 340.786 33.179 19.881.757 50.565.948 
Invers. en entitats del grup i associades a llarg ter. 0 0 0 0 0 0 0 126.212 
Inversions financeres a llarg termini 0 63.000 14.400 0 0 50 5.170 163.885 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 0 0 1.717.563 

B) ACTIU CORRENT 2.623.085 5.982.001 4.283.042 1.433.358 5.279.386 522.741 1.721.071 100.892.712 
Existències 14.989 0 0 0 1.227 35.195 0 660.136 
Usuaris i d’altres deutors de l’activitat pròpia 800.037 5.598.403 2.403.977 515.576 777.267 0 0 30.270.078 
Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 292.192 158.254 0 178.142 1.661.376 397.473 587.561 22.674.748 
Invers. en entitats del grup i associades a curt ter. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a curt termini 0 0 47.980 300.000 221.875 0 1.200 28.761.360 
Periodificacions a curt termini 0 416 0 0 0 23.201 864 85.183 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 1.515.868 224.928 1.831.085 439.641 2.617.641 66.872 1.131.447 18.441.208 

TOTAL ACTIU (A + B) 3.368.925 8.450.408 6.847.078 1.460.995 5.678.693 571.151 21.619.750 160.721.795 
  

PATRIMONI NET I PASSIU FIHA AGROALIMED FVIU FIHE FISABIO FCECL ARTS AGREGAT 
A) PATRIMONI NET   (A-1+A-2+A-3) 2.296.874 4.359.983 3.304.522 1.365.393 714.734 (1.581.316) (4.390.603) 34.721.485 
A-1) Fons propis 1.279.945 1.962.430 690.955 975.636 583.004 (1.581.316) (14.311.979) (28.470.537) 
A-2) Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 0 0 0 36.819 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.016.929 2.397.553 2.613.567 389.758 131.730 0 9.921.376 63.155.203 

B) PASSIU NO CORRENT 0 0 0 0 897.903 0 21.902.691 75.216.797 
Provisions a llarg termini 0 0 0 0 0 0 0 632.620 
Deutes a llarg termini 0 0 0 0 897.903 0 21.902.691 74.584.177 

C) PASSIU CORRENT 1.072.051 4.090.425 3.542.555 95.602 4.066.056 2.152.467 4.107.661 50.783.512 
Provisions a curt termini 0 7.494 18.278 0 0 0 0 2.030.558 
Deutes a curt termini 0 1.209.723 302.416 0 933.933 0 4.023.858 13.262.198 
Deutes amb entitats del grup i associades a curt ter. 0 0 0 0 0 1.139 0 115.274 
Beneficiaris-Creditors 68.943 1.231.747 0 0 554.001 35.432 0 2.448.900 
Creditors comercials i d’altres comptes a pagar 672.016 1.641.461 1.286.668 91.382 306.384 1.511.663 83.804 18.077.664 
Periodificacions a curt termini 331.093 0 1.935.193 4.220 2.271.738 604.233 0 14.848.918 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 3.368.925 8.450.408 6.847.078 1.460.995 5.678.693 571.151 21.619.750 160.721.795 

Quadre 4
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3.5 Comptes de resultats individuals i agregat 

Els quadres 5, 6 i 7 que han sigut elaborats per aquesta Sindicatura a 
partir dels comptes anuals retuts per les fundacions del sector públic de 
la Generalitat mostren els comptes de resultats de l’exercici de 2012. 
Totes les xifres estan expressades en euros. L’última columna del quadre 
7 mostra les xifres agregades. 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2012 

CONCEPTES FEB CEAM FSVO FGVI FEPORTS FLI FOM 
 Ingressos de l’activitat pròpia 484.020 1.966.375 2.698.392 0 587.042 2.554.204 8.655.866 
 Vendes i d’altres ingressos de l’activitat mercantil 0 520.974 0 0 1.055 0 0 
 Despeses per ajudes i d’altres 0 (729) 0 (23.010) 0 0 0 
 Variació d’existències de productes terminats 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 8.794 
 Aprovisionaments (171.716) (10.258) 0 0 (168.100) (52.802) (1.576.288)
 D’altres ingressos de l’activitat 3.487 9.215 0 33.010 566.643 0 37.048 
 Despeses de personal (228.977) (1.912.384) (2.450.083) (10.828) (743.619) (1.414.640) (3.257.491)
 D’altres despeses de l’activitat (108.713) (438.987) (369.659) (10.017) (211.502) (862.072) (723.351)
 Amortització de l’immobilitzat (2.718) (339.685) (44.427) (105) (6.623) (71.732) (2.435.029)
 Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’exced. de l’exercici 0 304.865 188.136 0 0 43.989 2.234.851 
 Excessos de provisions 0 0 0 0 0 0 0 
 Deterioració i resultat per alienacions d’immobilitzat 0 0 (122.931) 0 (1.959) 5.224 (50)
 D’altres resultats 0 0 (15.844) 0 0 0 (1.808)
 A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (24.617) 99.386 (116.416) (10.950) 22.937 202.171 2.942.541 
 Ingressos financers 22.854 0 129 2.051 97 24 122.543 
 Despeses financeres (2) (128.828) (100.397) 0 (15.705) (472.291) (4.175)
 Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 (15.477) 0 0 
 Diferències de canvi 0 (219) 0 0 0 0 117 
 Deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers 0 0 0 (207) 0 0 0 
 A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES 22.852 (129.047) (100.268) 1.844 (31.085) (472.267) 118.485 
 A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS  (1.765) (29.661) (216.684) (9.106) (8.147) (270.096) 3.061.026 
 Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 0 
 A.4) Variació de patrimoni net reconeguda en l’excedent de l’exercici  (1.765) (29.661) (216.684) (9.106) (8.147) (270.096) 3.061.026 
 B.1) Variac. patrimoni net per ingr. i desp. reconeg. direct. en patrim. net 0 1.758.382 0 0 0 0 2.935.335 
 C.1) Variació patrimoni net per reclassificacions a l’excedent de l’exercici 0 (2.272.034) (188.136) 0 0 (43.989) (2.234.851)
 D) Variac. patrimoni net per ingr. i desp. imputats directam. al patrim. net 0 (513.653) (188.136) 0 0 (43.989) 700.484 
 E) Ajustos per canvis de criteri 0 0 0 0 0 0 0 
 F) Ajustos per errors 0 (40.277) 0 0 0 0 31.790 
 H) D’altres variacions 0 214.881 0 0 0 0 0 
 I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ PATRIMONI NET EN L’EXERCICI (1.765) (368.709) (404.820) (9.106) (8.147) (314.085) 3.793.300 

Quadre 5 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2012 

CONCEPTES FCAC INCLIVA FIFE FRE FAVIDE FEPAD FPA 
 Ingressos de l’activitat pròpia 232.259 6.187.046 7.174.730 801.775 1.660.270 660.004 6.702.525 
 Vendes i d’altres ingressos de l’activitat mercantil 0 0 0 0 0 0 0 
 Despeses per ajudes i d’altres (42.255) (570.674) (2.301.614) (18.996) 0 (46.174) (14.956)
 Variació d’existències de productes terminats 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 0 
 Aprovisionaments (10.253) (1.813.225) (36.408) (23.515) (8.744) 0 (5.539.038)
 D’altres ingressos de l’activitat 12 0 64.388 0 0 48 16.117.763 
 Despeses de personal (505.200) (3.198.651) (4.329.910) (538.093)(1.255.961) (500.211)(12.409.519)
 D’altres despeses de l’activitat (178.275) (180.565) (248.681) (137.801) (224.141) (422.987) (7.917.401)
 Amortització de l’immobilitzat (36.959) 0 (747.972) (15.407) (8.733) (17.596) (766.415)
 Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’exced. de l’exercici 11.133 0 0 0 0 11.062 451.925 
 Excessos de provisions 0 0 0 0 0 0 0 
 Deterioració i resultat per alienacions d’immobilitzat (17.817) 0 0 0 0 0 0 
 D’altres resultats 3.112 10.588 756 0 (5.655) 0 (73.294)
 A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (544.243) 434.520 (424.711) 67.963 157.035 (315.853) (3.448.410)
 Ingressos financers 253 185.762 1.007.691 177 470 3 6.676 
 Despeses financeres 0 0 (407.204) (11.792) (123.083) (29.140) (152.883)
 Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 
 Diferències de canvi (719) 0 22 0 0 0 24 
 Deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers 0 0 (89.571) 0 (52.783) 0 0 
 A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (466) 185.762 510.937 (11.615) (175.397) (29.137) (146.183)
 A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS  (544.709) 620.283 86.226 56.349 (18.362) (344.991) (3.594.593)
 Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 (24.289)
 A.4) Variació de patrimoni net reconeguda en l’excedent de l’exercici  (544.709) 620.283 86.226 56.349 (18.362) (344.991) (3.618.882)
 B.1) Variac. patrimoni net per ingr. i desp. reconeg. direct. en patrim. net  (11.133) 3.655.215 11.879.246 0 0 (322) 0 
 C.1) Variació patrimoni net per reclassificacions a l’excedent de l’exercici 0 (2.586.985) (6.981.807) 0 0 (11.062) 0 
 D) Variac. patrimoni net per ingr. i desp. imputats directam. al patrim. net (11.133) 1.068.230 4.897.439 0 0 (11.384) 0 
 E) Ajustos per canvis de criteri 0 0 0 0 0 0 0 
 F) Ajustos per errors 48.544 0 0 0 0 0 0 
 H) D’altres variacions 0 (105.354) 0 0 0 0 0 
 I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ PATRIMONI NET EN L’EXERCICI (507.298) 1.583.158 4.983.666 56.349 (18.362) (356.375) (3.618.882)

Quadre 6 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2012 

CONCEPTES FIHA AGROALIMED FVIU FIHE FISABIO FCECL ARTS AGREGAT 
 Ingressos de l’activitat pròpia 1.812.531 0 2.809.601 1.324.315 3.021.886 1.432.627 965.252 51.730.721 
 Vendes i d’altres ingressos de l’activitat mercantil 0 0 (180.498) 0 0 21 0 341.553 
 Despeses per ajudes i d’altres (22.991) (54.669) (164.085) 0 (207.706) (24.683) 0 (3.492.541)
 Variació d’existències de productes terminats i en curs de fabricació 0 0 0 0 0 7.493 0 7.493 
 Treballs realitzats per l’Entitat per al seu actiu 0 181.500 0 0 0 0 0 190.294 
 Aprovisionaments (291.978) (298.578) 0 0 (156.636) (3.383) (147.105) (10.308.029)
 D’altres ingressos de l’activitat 0 37.857 2.280.683 0 0 3.536 0 19.153.688 
 Despeses de personal (1.274.350) (522.567) (2.665.636) (761.320)(1.641.051) (854.184) (229.724) (40.704.398)
 D’altres despeses de l’activitat (131.871) (435.870) (1.557.480) (504.204) (995.361) (839.581) (384.048) (16.882.567)
 Amortització de l’immobilitzat (197.210) (11.374) (619.400) (1.537) (116.816) (12.112) (620.831) (6.072.681)
Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’exced. de l’exercici  173.766 1.145.879 619.400 0 82.682 0 309.345 5.577.034 
 Excessos de provisions 0 0 170.200 0 0 0 0 170.200 
 Deterioració i resultat per alienacions d’immobilitzat 0 (1.934) 0 0 0 (772) 0 (140.239)
 D’altres resultats 0 0 (3.428) (1.703) 0 (41.292) 0 (128.567)
 A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT 67.896 40.244 689.356 55.551 (13.002) (332.329) (107.111) (558.039)
 Ingressos financers 6.798 1.345 1.895 4.356 28.365 387 559 1.392.436 
 Despeses financeres (288) (39.600) (11.753) (113) 0 (15.144) (394.135) (1.906.533)
 Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 (15.477)
 Diferències de canvi 0 0 (86) 0 0 0 0 (862)
 Deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers 0 0 0 0 0 0 0 (142.561)
 A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES 6.510 (38.255) (9.944) 4.243 28.365 (14.757) (393.575) (672.997)
 A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS  74.406 1.989 679.412 59.794 15.363 (347.086) (500.686) (1.231.037)
 Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 (325) 0 (24.614)
 A.4) Variació de patrimoni net reconeguda en l’excedent de l’exercici 74.406 1.989 679.412 59.794 15.363 (347.411) (500.686) (1.255.651)
 B.1) Variac. patrimoni net per ingr. i desp. reconeg. directam. en patrim. net 0 0 257.147 0 0 0 0 20.473.869 
 C.1) Variació patrimoni net per reclassificacions a l’excedent de l’exercici 0 0 (619.400) 0 0 0 0 (14.938.265)
 D) Variac. patrimoni net per ingr. i desp. imputats directam. al patrim. net 0 0 (362.253) 0 0 0 0 5.535.603 
 E) Ajustos per canvis de criteri 0 (138.359) 0 0 0 0 0 (138.359)
 F) Ajustos per errors 0 0 0 0 0 0 0 40.057 
 H) D’altres variacions 0 1.630.466 0 0 0 0 0 1.739.993 
 I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ PATRIMONI NET EN L’EXERCICI 74.406 1.494.097 317.158 59.794 15.363 (347.411) (500.686) 5.921.645 

Quadre 7
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4. CONTROL 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 recollim els aspectes més rellevants quant a la creació i 
objectius d’aquestes fundacions, juntament amb l’opinió, en el seu cas, 
de l’informe d’auditoria de comptes anuals. 

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 en especial pel 
que fa a la Borsa de Valors de València, així com l’execució i 
desenvolupament dels objectius proposats. 

L’informe d’auditoria de comptes anuals presenta una opinió 
favorable. 

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 han tingut i 
tenen lloc als ecosistemes mediterranis i la influència humana 
sobre aquests, mitjançant la promoció i desenvolupament de 
projectes d’investigació i desenvolupament tecnològic, així com 
promoure l’educació i la formació en temes mediambientals 
mediterranis. 

L’informe d’auditoria de comptes anuals presenta una opinió 
favorable, juntament amb un paràgraf d’èmfasi per l’aplicació del 
principi d’entitat en funcionament i un paràgraf addicional que 
indica que el 2013 s’ha produït el tancament, sense acord, de la 
negociació d’acomiadament col·lectiu. 

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 
tot afavorint la coordinació entre l’oferta i la demanda d’ocupació 
en aquest mateix àmbit territorial, i crear-hi les oficines de 
col·locació necessàries per al desenvolupament de la tal activitat.  
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L’informe d’auditoria de comptes anuals presenta una opinió amb 
una excepció per la limitació a l’abast que representa que els 
assessors legals no s’hagen pronunciat sobre la raó d’una provisió 
comptabilitzada per un import de 850.140 euros, per a fer front a les 
indemnitzacions que han de satisfer al personal el 2013 com a 
conseqüència de l’acord d’extinció de la Fundació. A més a més, 
inclou un paràgraf d’èmfasi que posa de manifest que els comptes 
s’han elaborat sota el principi d’empresa en liquidació. 

Fundació Generalitat Valenciana - Iberdrola, Fundació de la CV (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 finalitats socials d’interès comú. 

L’informe d’auditoria de comptes anuals recull una opinió amb una 
excepció, motivada perquè els comptes anuals no recullen deutes 
pendents amb tercers per 23.010 euros i cobraments pendents de 
tercers per 33.010 euros. A més a més, inclou una paràgraf d’èmfasi 
sobre l’aprovació de l’extinció de la Fundació i la consegüent 
elaboració dels comptes sota el principi d’entitat en liquidació. 

Fundació Valenciana de la Qualitat de la CV (FVQ) 

Constituïda el 30 de març de 1998. El seu objecte social és el foment 
de l’economia des de la 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 busca de l’excel·lència. 

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

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

L’informe d’auditoria presenta una opinió amb tres excepcions, una 
per limitació a l’abast en no disposar de documentació suficient que 
formalitze l’ocupació de l’edifici que utilitza la Fundació i unes 
altres dues per falta d’informació en la memòria. Aquestes dues 
excepcions es refereixen a què la memòria no inclou la informació 
relativa a la transició a noves normes comptables i a determinats 
aspectes de la seua activitat ni la incertesa derivada de la proposta 
d’entrada en el Patronat del Consell de Cambres Oficials de Comerç, 
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Indústria i Navegació de la CV, que reduiria la majoria de la 
Generalitat en la seua dotació fundacional i per tant comportaria 
deixar de pertànyer al sector públic de la Generalitat. 

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 històric artístic de la Comunitat Valenciana i 
l’organització d’exposicions o mostres de caràcter artístic i històric, 
i articular, a través d’aquesta Fundació, la col·laboració de tots els 
agents socials, ja siguen ens públics, eclesiàstics o persones 
jurídiques privades per a la divulgació del ric patrimoni entre la 
ciutadania. 

L’informe d’auditoria mostra una opinió amb dues excepcions: una, 
per limitació a l’abast en la comprovació del caràcter reintegrable o 
no de 2.693.069 euros, corresponents a les inversions no realitzades 
que es financen amb càrrec a la subvenció de capital de la GV; i una 
altra, per haver registrat en l’exercici despeses de restauració 
d’exercicis anteriors per import de 219.644 euros sense atendre el 
principi de la meritació. 

A més a més inclou dos paràgrafs d’èmfasi, l’un relatiu al principi 
d’empresa en funcionament i l’altre que es refereix 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) 

Constituïda el 20 de maig de 1999. Té com a finalitat general 
impulsar, promoure i afavorir la investigació científica 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 preventiva, així com la 
cooperació al desenvolupament de tercers països en matèria 
sociosanitària. 

L’informe d’auditoria recull una opinió amb set excepcions que tot 
seguit resumim: 

- Limitació a l’abast per no haver pogut conciliar el saldo de 
16.653.198 euros que deu la Conselleria de Sanitat. 

- Dues limitacions a l’abast en no haver pogut verificar la 
valoració actualitzada del terreny on s’ubica l’edifici on la 
Fundació realitza la seua activitat i la seua consegüent 
amortització. 



Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2012 

32 

- Dos incompliments de principis i normes comptables pels 
quals s’ha registrat un excés d’amortització en la dotació de 
l’exercici de l’immobilitzat material per 375.205 euros i una 
infravaloració de l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats 
rebuts” en 300.011 euros per un error en el traspàs de les 
subvencions de capital al resultat de l’exercici. 

- Falta d’informació en la memòria sobre els elements 
d’immobilitzat material totalment amortitzats a 31 de 
desembre de 2012 i sobre l’expedient de regulació d’ocupació, 
com a fet posterior. 

A més a més, aquest informe conté un paràgraf informatiu que 
assenyala que amb data 21 de gener de 2013, el Patronat de la 
Fundació ha pres l’acord que la Fundació es fusionarà per absorció 
amb la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). 

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

Constituïda 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 de quantes accions científiques, 
culturals, educatives, socials, mediambientals, artístiques i d’una 
altra índole hi tinguen relació i les activitats a desenvolupar al 
complex de la Ciutat de les Arts i de les Ciències. 

L’opinió que conté l’informe d’auditoria és favorable, amb un 
paràgraf d’èmfasi en el qual s’indica que s’ha aprovat l’extinció de 
la Fundació i que, en conseqüència, els comptes no s’han elaborat 
sota el principi d’empresa en funcionament. 

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

Constituïda el 19 de gener de 2000. Té com a objecte genèric 
impulsar, promoure, afavorir i executar la investigació científica i 
tècnica i la docència i, a més a més, exercir el seu seguiment i 
control al si de l’Hospital Clínic Universitari de València i del seu 
Departament de Salut, així com a la Facultat de Medicina de la 
Universitat de València. 

L’informe d’auditoria conté una opinió amb una excepció per la 
limitació a l’abast, que significa no poder comprovar que els 
ingressos comptabilitzats en concepte d’assajos clínics s’ajusten al 
principi de la meritació. Addicionalment, inclou un paràgraf 
informatiu sobre l’aplicació del Reial Decret 1491/2011 i la 
consideració com a comptes inicials els de 2012, sense que els 
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comptes de l’exercici anterior hagen sigut adaptats als mateixos 
criteris comptables, als efectes comparatius. 

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

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

Fundació per la Investigació en 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 en 
l’Hospital Universitari La Fe, promoure la docència i preparació dels 
postgraduats i investigadors, acreditar i garantir els projectes i el 
procés d’investigació de l’Hospital, cooperar amb institucions 
sanitàries o docents nacionals o estrangeres, gestionar el procés 
d’investigació de l’Hospital, concedir beques i ajudes econòmiques 
per a la investigació, fomentar el retorn econòmic de la investigació 
desenvolupada i l’explotació dels resultats. 

L’informe d’auditoria mostra una opinió amb dues excepcions, una 
limitació a l’abast per no haver obtingut evidència de l’adequat 
registre comptable de 524.500 euros, registrats en “Administracions 
públiques deutores per subvencions” i de 2.584.400 euros 
comptabilitzats en “Subvencions, donacions i llegats” i una altra per 
la comptabilització inadequada de 7.573.000 euros en 
l’”Immobilitzat material”, en correspondre el dit import a béns que 
són propietat de l’Hospital. A més a més, s’inclou un paràgraf 
informatiu en el qual es posa de manifest que en la memòria 
s’indica que són els primers comptes formulats tot aplicant el Reial 
Decret 1491/2011 i s’han considerat com a comptes inicials que 
inclouen informació comparativa sense adaptar als nous criteris. 

D’altra banda, en el primer exercici d’aplicació de la Instrucció de la 
Sindicatura de Comptes de 23 d’octubre de 2012, de remissió de la 
informació contractual prevista en l’article 29 del TRLCSP, la 
Fundació ha remès a aquesta Institució la informació relativa a dos 
expedients de contractació, per un import conjunt de licitació de 2,4 
milions d’euros. 
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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 con 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 com a objecte social potenciar la participació 
de tots els sectors amb presència a la Comunitat Valenciana en les 
polítiques desenvolupades per la Unió Europea i impulsar-ne el 
coneixement. 

En l’informe d’auditoria s’emet una opinió favorable. A més a més, 
recull un paràgraf d’èmfasi per l’aplicació del principi d’empresa en 
funcionament i un altre pel que fa a la destinació del resultat 
positiu a compensar pèrdues d’exercicis anteriors, i està pendent de 
sol·licitud i autorització per part del Consell. 

Fundació de la CV per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per al Trobament 
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 lluita contra 
la violència, servir de suport a les distintes administracions 
valencianes per a la prevenció de la violència, col·laborar amb els 
òrgans judicials i persones competents en la resolució de conflictes, 
recolzar el trobament familiar, formar en l’assistència a les víctimes 
i impulsar estudis per a eliminar o reduir la violència. 

L’informe d’auditoria conté una opinió amb quatre excepcions: per 
classificar de forma incorrecta el venciment dels seus deutes, per 
falta de provisió per litigis, judicis, procediments i reclamacions, 
perquè els comptes s’han elaborat tot aplicant el principi de gestió 
continuada, i per no haver adaptat els seus comptes anuals al Reial 
Decret 1491/2011. 

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 prevenció de les drogodependències, així com un 
major coneixement de la seua realitat en el seu àmbit geogràfic 
d’actuació. 
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L’informe d’auditoria presenta una opinió amb dues excepcions: 
una, per limitació a l’abast en no figurar les causes de l’omissió de 
la signatura d’un dels quatre membres del Comitè de Liquidació, i 
l’altra, per falta de registre de 17.000 euros de despeses financeres i 
meritades i pagades. A més a més, s’inclou un paràgraf d’èmfasi 
que indica que s’ha aprovat l’extinció de la Fundació i que en 
conseqüència els comptes no s’han elaborat sota el principi 
d’empresa en funcionament. 

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, així com l’impuls cívic i institucional en defensa d’una 
política hídrica adequada a les necessitats de la Comunitat 
Valenciana i en particular de les transferències hídriques en el Pla 
Hidrològic Nacional. 

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

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

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

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

L'informe d'auditoria no expressa una opinió sobre els comptes 
anuals a causa de la gran importància de cinc limitacions a l'abast i 
dues excepcions per incompliment de principis comptables. A més 
a més, s'inclou un paràgraf que indica que el Ple del Consell 
autoritza la fusió per absorció per part de la Fundació per a la 
Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. La 
data efectiva de la dita fusió és el 31 de desembre de 2012. 

Fundació de la CV Universitat Internacional de València (FVIU) 

Constituïda l’1 de juliol de 2005. El seu objecte és la promoció i 
creació de la Universitat Internacional de València (VIU) per a la 
implantació d’estudis fonamentalment no presencials, així com el 
desenvolupament de programes de formació permanent, postgrau, 
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de potenciació de les arts i humanitats, i qualsevol altra activitat 
compatible amb la naturalesa universitària. 

L’informe d’auditoria mostra una opinió amb tres excepcions: una, 
perquè els ingressos estan sobrevalorats en 60.623 euros, una altra, 
relativa a la comptabilització tant en tresoreria com en deutes a 
curt termini amb entitats de crèdit dels límits d’una pòlissa de 
crèdit, i una altra, per la comptabilització incorrecta de l’adhesió al 
mecanisme de pagament a proveïdors, per import d’1.301.297 euros. 

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, i unir 
la cultura, l’educació i l’esport per al desenvolupament integral de 
la societat i contribuir així a un món millor i més pacífic, sense 
discriminacions de cap classe i mitjançant la divulgació de l’esperit 
i la filosofia de l’olimpisme. 

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

Constituïda el 24 de novembre de 2006. Té per objecte la promoció, 
divulgació, foment, estímul, suport i desenvolupament de la 
cultura, la música, l’art, l’oci i de quantes accions culturals, 
musicals, artístiques i lúdiques hi tinguen relació, desenvolupades 
a la província de Castelló i particularment al 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, i 
potenciar fonamentalment la formació i la col·laboració entre 
famílies, professorat i societat civil en el seu conjunt, per a facilitar 
la comunicació, coordinació i responsabilitat compartida en la 
inequívoca labor pedagògica que tots exerceixen. 

Foment del Cooperativisme Fundació de la CV (FCOOP) 

Constituïda el 7 de maig de 2007. Té per objecte facilitar i 
desenvolupar el trobament institucional de la Generalitat i el sector 
cooperatiu per a la promoció i el foment del cooperativisme a la 
Comunitat Valenciana. 
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Fundació de la CV per la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament en l’Hospital General Universitari d’Elx 
(FIHE) 

Constituïda el 16 de setembre de 2005. El seu objecte social 
consisteix a impulsar, promoure i afavorir la investigació científica i 
tècnica al si de l’Hospital General Universitari d’Elx i la seua Unitat 
Mista d’Investigació. 

L’informe d’auditoria mostra una opinió amb tres excepcions per 
limitació a l’abast: falta de documentació adequada i suficient per a 
verificar el saldo d’”Inversions financeres a curt termini” per 50.000 
euros, per a suportar la comptabilització d’ingressos per valor de 
235.757 euros, i perquè no s’ha rebut contestació de l’assessor de la 
Fundació sobre els litigis i d’altres responsabilitats. A més a més, 
s’inclou un paràgraf que assenyala l’autorització del Ple del Consell 
de la fusió per absorció per la Fundació per a la Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, i que la seua 
data efectiva és el 31 de desembre de 2012. 

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV 
(FISABIO) 

Constituïda el 20 d’octubre de 2008. Té com a finalitats principals 
promoure, difondre, desenvolupar i executar la investigació 
científica i tècnica i la innovació sanitària i biomèdica en l’àmbit de 
la Comunitat Valenciana, la prestació assistencial així com la 
cooperació al desenvolupament de tercers països en matèria 
d’investigació i d’assistència sanitària. 

L’informe d’auditoria recull una opinió amb les set excepcions que 
descrivim tot seguit: 

- Limitació a l’abast per no haver disposat de documentació 
adequada i suficient per a verificar el saldo d’”Ingressos per 
acomptes”, per 743.815 euros. 

- Limitació a l’abast en no haver pogut conciliar el saldo deutor 
de la Generalitat. 

- Limitació a l’abast en no poder revisar l’ajust corresponent a la 
introducció d’apunts manuals relatius als comptes 172 
“Deutes a llarg termini transformables en subvencions”, 522 
“Deutes a curt termini transformables en subvencions” i 726 
“Ingressos per donacions”. 

- Inadequada comptabilització de la consolidació comptable de 
la fusió per absorció de la Fundació per a la Investigació en 
l’Hospital Universitari Doctor Peset de València. 
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- L’import indicat com a “Resultats d’exercicis anteriors”, per 
244.974 euros en la comptabilitat fusionada, ha sigut inclòs 
com a “Reserves” sense que hi haja constància que l’òrgan 
competent haja decidit aquesta aplicació de resultats. 

- Inadequada comptabilització d’ingressos per acomptes, per 
300.000 euros, corresponents a projectes aprovats el 2011, 
sense que hagen sigut executats a 31 de desembre de 2012. 

- Falta d’informació en la memòria: mitjans amb els quals s’ha 
finançat l’activitat i recursos econòmics empleats, recursos 
humans aplicats agrupats per categories, import dels sous, 
dietes i remuneracions meritats pel personal d’alta direcció i 
els membres de l’òrgan de govern. 

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

Constituïda el 9 de desembre de 2008. Té com a finalitat el 
desenvolupament, promoció i execució d’activitats d’interès general 
i de caràcter cultural i assistencial relacionades principalment amb 
la indústria, cultura, educació i investigació en arts i ciències 
audiovisuals, televisives, cinematogràfiques i afins, que es 
desenvolupen en l’àmbit del complex denominat la Ciutat de la 
Llum. 

L’informe d’auditoria recull una opinió amb una excepció, relativa a 
l’aplicació del principi comptable d’empresa en funcionament en la 
formulació dels comptes anuals quan no presenta informació 
necessària i suficient que justifique i fonamente la dita aplicació. 

A més a més, l’informe inclou tres paràgrafs d’èmfasi relacionats 
amb la difícil situació econòmica per la qual passa la Fundació i, per 
tant, la incertesa que genera sobre la seua continuïtat, així com un 
paràgraf informatiu que assenyala que les transferències corrents 
rebudes de la Generalitat el 2012, igual que en l’exercici anterior, 
s’han comptabilitzat com un ingrés en el compte de resultats i que 
les donacions rebudes amb anterioritat a 2011 han sigut imputades 
directament a “Reserves”. Finalment, assenyala que a la data 
d’emissió de l’informe, els comptes anuals estan pendents de 
signar. 

Fundació de la CV de les Arts (ARTS) 

Constituïda el 15 de febrer de 2011, Les seues finalitats són el 
desenvolupament i execució de programes d’investigació i de 
projectes i activitats que perseguisquen 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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arquitectura, disseny, cinema, teatre, fotografia, música, dansa, 
moda, publicitat i televisió. 

L’informe d’auditoria recull una opinió amb les tres excepcions que 
descrivim tot seguit, que ja van ser indicades en l’informe 
d’auditoria de l’exercici de 2011: 

- 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 es correspon amb obres realitzades en 
una nau que no és propietat de la Fundació. 

- No s’ha constituït cap provisió per a fer front a la demanda de 
desallotjament i indemnització per danys i perjudicis per 
l’ocupació de la nau indicada en el paràgraf anterior. A més a 
més, la memòria no informa sobre aquesta demanda. 

A més a més, l’informe conté un paràgraf informatiu que assenyala 
que amb data 28 de desembre de 2012, el Patronat de la Fundació ha 
aprovat la seua extinció i el nomenament de liquidadors. 

4.2 Treball realitzat 

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

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

b) Que en aplicació de l’article 21.9 de la Llei 8/1998 (en la seua 
redacció introduïda per la Llei 9/2008), el Patronat ha aprovat en 
l’últim trimestre de l’exercici de 2012 i remès al Protectorat, el Pla 
d’Actuació, en el qual queden indicats els objectius i les activitats 
que es preveja desenvolupar durant l’exercici de 2013. 

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 
col·laboració de firmes privades d’auditoria, i les conclusions 
principals que dels quals ha resumit aquesta Sindicatura de 
Comptes en l’apartat 4.1 d’aquesta Introducció. 
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4.3 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

Les observacions més significatives pel que fa a l’adequada rendició dels 
comptes anuals les recull el quadre 8. 

D’altra banda, pel que fa a les auditories contractades per la Intervenció 
General de la Generalitat, podem indicar que la Intervenció General 
haurà de prendre les mesures necessàries que tendisquen a què les 
fundacions que han sigut relacionades en l’apartat 4.1 corregisquen les 
excepcions esmentades i que n’efectuen el corresponent seguiment en 
l’exercici següent. 
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Pel que fa al Pla d’Actuació per a l’exercici de 2013 (PA13) i els comptes anuals de 2012 (CCAA12): 

 

Nom 

PA13 
aprovat pel 
Patronat en 

termini 

PA13 remès 
al Protectorat 

en termini 

CCAA12 
han sigut 

aprovats pel 
Patronat  

CCAA12 
han sigut 

aprovats pel 
Patronat en 

termini 

CCAA12 han 
sigut 

presentats al 
Protectorat en 

termini 

Contingut 
de la 

Memòria 

Models de 
balanç i/o 
Cte Res 

ajustats a 
model oficial 

F. d’Estudis Borsaris i Financers, F. de la CV (FEB)       (1) No 

F. de la CV Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM)  No    (1)  

F. Servei Valencià d’Ocupació de la CV (FSVE) - -      

F. Generalitat Valenciana – Iberdrola, F. de la CV (FGVI) - -   No (1) No 

F. Inst. Portuari d’Estudis i Cooperació de la CV (FEPORTS)    No  (1) No 

F. de la CV la Llum de las Imatges (FLI)  No No      

F. Oftalmològica del Mediterrani de la CV (FOM) No No    (1)  

F. de la CV Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC) - -    (1)  

F. per a la Investigació en l’Hospital Clínic de la CV (INCLIVA)      (1)  

F per a la Investigació Hospital Univ. i Politècnic La Fe de la CV (FIFE)      (1) No 

F. Comunitat Valenciana - Regió Europea (FRE)      (1)  

F. de la CV per a l’Atenció Víctimes Delicte i  per al Trobament Familiar (FAVIDE)  No No    (1) No 

F. de la CV per a l’Estudi, Prev. i Assistència a les Drogodependències (FEPAD)  - -    (1)  

F. de la CV per a la Investigació Hospital General Univ. Alacant (FIHA) - -    (1) No 

F. de la CV Universitat Internacional de València (FVIU)  No  No No (1) No 

F. de la CV per a Investigació Biomèdica, Docència i Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament Hospital General Universitari de Elx 
(FIHE) 

- -    (1) No 

F. per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV (FISABIO) No     (1) No 

F. Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la CV (FCECL)  N/C    (1)  

Fundació de la CV de les Arts (ARTS) - -    (1)  

(1): La memòria no conté tota la informació exigida per l’article 21 de la Llei 8/1998, per l’article 21.3 del Decret 68/2011 i pel Reial Decret 1491/2011. 
N/C: No hem obtingut la documentació acreditativa del compliment de l’obligació formal.      
- : No aplica o no és procedent. 

Quadre 8
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5. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

En compliment del que estableix l’article 11 de la Llei de Sindicatura de 
Comptes i el Programa Anual d’Actuació de 2013, hem sol·licitat als 
responsables de les fundacions FIHE i FISABIO, que van sotmeses a 
control d’àrees significatives en la fiscalització de l’exercici de 2011 i que 
el 2012 s’han inclòs dins del control formal, que comunicaren les 
mesures adoptades o en estudi per a resoldre les incidències 
assenyalades en el seu contingut. 

De la informació obtinguda de la contestació rebuda se’n desprèn el 
següent: 

S’assenyala, primer lloc, que com a conseqüència de la promulgació del 
Reial Decret 7/2012, del Consell, i dels seus acords de data 2 de desembre 
de 2011 i 3 d’agost de 2012, la Fundació per al Foment de la Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) ha absorbit 
les següents entitats: 

- La Fundació per la Investigació en l’Hospital Universitari Doctor 
Peset de València (FIHP), el 30 de juny de 2012. 

- La Fundació per la Investigació en l’Hospital General Universitari 
d’Alacant (FIHA), l’1 de gener de 2013. 

- La Fundació per a la Investigació en l’Hospital General Universitari 
d’Elx (FIHE), l’1 de gener de 2013. 

- La part d’Investigació del Centre Superior en Investigació en Salut 
Pública, l’1 de gener de 2013. 

Com a conseqüència d’aquestes fusions, manifesten que actualment 
s’estan fusionant els diferents procediments laborals en matèria 
econòmica i administrativa de cadascuna de les fundacions fusionades a 
fi d’unificar i homogeneïtzar els procediments normalitzats de treball de 
la nova entitat jurídica “FISABIO” i que en l’elaboració dels tals 
procediments seguiran les recomanacions d’aquesta Sindicatura de 
Comptes. 

6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com els respectius acords del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes pels quals va tenir coneixement dels 
esborranys dels informes individuals de fiscalització, corresponents a 
l’any 2012, aquests informes es van remetre als comptedants per tal que, 
en els terminis concedits, hi formularen al·legacions. 
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Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) Les entitats fiscalitzades han formulat, en el seu cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe. 

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

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

4) El text de les al·legacions formulades, en cada cas, així com els 
informes motivats que s’hi han emès, que han servit de suport per 
a la seua estimació o desestimació per aquesta Sindicatura de 
Comptes, s’incorporen com a annex II. 



 

 

 

 

 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, 
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
  



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

45 

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: 
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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. 



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

67 

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). 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
PER A LA INVESTIGACIÓ AGROALIMENTÀRIA. 
AGROALIMED  
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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 
conformement al que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 
2013, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si les 
despeses de l’activitat i les despeses de personal registrades en els 
comptes anuals de l’exercici de 2012 de la Fundació de la Comunitat 
Valenciana per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed, es 
presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables 
aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat vigent de la 
gestió dels fons públics durant el mencionat exercici en relació amb les 
àrees fiscalitzades.  

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i l’avaluació de 
determinats aspectes del sistema de gestió i control intern d’Agroalimed 
relacionats amb les esmentades àrees. En els diferents apartats d’aquest 
Informe indiquem aquelles situacions que haurien d’atendre i millorar 
els òrgans responsables de la Fundació. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals abreujats d’Agroalimed estan formats pel balanç 
abreujat a 31 de desembre de 2012, el compte de resultats abreujat i la 
memòria abreujada corresponents a l’exercici acabat en l’expressada 
data, i s’adjunten íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria en 
l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pel gerent 
de la Fundació el 30 de març de 2013 i en el moment d’elaborar el present 
Informe (octubre de 2013) es troben pendents d’aprovació pel Patronat. 
Van ser presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat, conformement a la normativa d’aplicació, el 28 
de juny de 2013, 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 amb la 
col·laboració d’una firma d’auditoria. 

En aquest informe s’emet una opinió sense excepcions, alhora que s’hi fa 
constar que en l’elaboració dels comptes anuals la Fundació ha aplicat el 
principi d’entitat en funcionament, ja que considera que la Generalitat 
continuarà prestant el suport necessari per al manteniment de la seua 
activitat i afegeix que en els Pressupostos Generals de la Generalitat de 
l’any 2013 s’han aprovat subvencions nominatives per a la Fundació.  

En addició a això, l’informe d’auditoria conté un paràgraf d’èmfasi, ja 
que la Fundació no ha efectuat l’ampliació de la dotació fundacional 
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corresponent al deute assumit per la Generalitat en execució del Pla de 
Pagament a Proveïdors, per 1.630.466 euros, ja que no ha modificat els 
seus estatuts, tal com preveia l’Acord del Consell de 14 de setembre de 
2012. 

D’acord amb els objectius que descriu l’apartat 1, la fiscalització que hem 
efectuat ha consistit a revisar si ha estat adequada l’aplicació de la 
normativa comptable i de gestió relacionada amb les despeses de 
l’activitat i les despeses de personal registrades en el compte de resultats 
de la Fundació en l’exercici 2012. Així mateix, la revisió efectuada ha 
inclòs comprovar si s’ha fet de manera adequada la formalització i 
presentació dels comptes anuals. 

D’acord amb 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 segons les normes tècniques de 
fiscalització, aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i 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 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, 
i amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part d’Agroalimed, de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels 
fons públics i a l’activitat contractual pel que fa a les àrees fiscalitzades 
durant l’exercici conclòs el 31 de desembre de 2012. 

L’esmentada revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, 
el compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum de fundacions públiques de l’Informe de fiscalització del Compte 
General de la Generalitat de l’exercici 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, no s’han posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de 
manera significativa l’adequació de les despeses de l’activitat i les 
despeses de personal registrades en el compte de resultats, als principis 
comptables d’aplicació i a l’adequada presentació dels comptes anuals. 
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Tot seguit indiquem un aspecte d’interés evidenciat en el curs de la 
fiscalització efectuada: 

a) Com indiquem en l’apartat 5.1.e, La Generalitat ha assumit en 2012 
les obligacions pendents de pagament d’Agroalimed integrades en 
el mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors (primera 
fase), per import d’1.630.466 euros. 

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 del fons social d’aquests, si bé, 
prèviament, les fundacions haurien de modificar els seus estatuts. 

Tal com informa la nota 11 de la memòria, a 31 de desembre de 
2012 la Fundació no havia adoptat els acords fundacionals prevists 
en l’Acord anterior i no havia registrat l’ampliació del seu fons 
social, sinó que havia cancel·lat la posició creditora de la 
Generalitat amb abonament en el compte 118 “Aportacions 
Generalitat a dotacions pendents”. 

Quan a això, atenent al que es va disposar, posteriorment, en 
l’Acord del Consell de 30 de maig de 2013, la Fundació hauria 
d’haver mantingut la posició creditora de la Generalitat a 31 de 
desembre de 2012. 

Podem afegir que, en fase d’al·legacions, la Fundació ha efectuat la 
reclassificació comptable pertinent a fi de mostrar el referit deute 
assumit per la Generalitat en un compte creditor. 

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 evidenciat en 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 s’indica en l’apartat 5.1.a, els comptes anuals d’Agroalimed 
corresponents a l’exercici de 2012 no han estat aprovats a 30 de 
juny de 2013, fet que incompleix el que disposa l’article 21.3 de la 
Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

Com que no es van aprovar els comptes anuals, el Patronat no els 
ha remés al Protectorat i aquest no els ha dipositats en el Registre 
de Fundacions, fet que incompleix les respectives obligacions 
previstes en l’article 21.8 de la Llei 8/1998.  

En addició a això, el Patronat de la Fundació no ha atès l’obligació 
prevista en l’article 21.9 de la Llei 8/1998 d’elaborar i remetre al 
Protectorat en els darrers tres mesos de l’exercici de 2012 un pla 
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d’actuació que reflectisca els objectius i activitats que preveja 
desenvolupar durant l’exercici de 2013. 

b) Agroalimed no ha aprovat els acords relatius a la modificació dels 
seus estatuts en els termes establits en l’apartat 1.b de la disposició 
addicional primera del Decret 83/2012, com indica l’apartat 5.1.e. 

c) Com indiquem en l’apartat 5.1.d, durant 2012 s’han realitzat o estan 
pendents de realitzar pagaments per un import de 3.063.762 euros, 
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. 

d) La Fundació no s’ha atingut a la limitació pressupostària establida 
en l’article 6.3 del Decret Llei 1/2011, en relació amb les despeses de 
personal del sector públic fundacional (apartat 5.5.b). 

e) L’expedient de contractació adjudicat per lots en l’exercici de 2012 
no s’atén al que disposen les normes generals de contractació 
establides en el TRLCSP, com indiquem en l’apartat 6.5. 

En addició a això, indiquem tot seguit un altre aspecte d’interés 
evidenciat en el curs de la fiscalització efectuada: 

a) Les funcions i responsabilitats de la Fundació com a receptora dels 
fons per al desenvolupament i execució de les actuacions sobre la 
cabanya ramadera de la Comunitat Valenciana, destinades a 
garantir un nivell de protecció de la ramaderia valenciana, haurien 
d’aclarir-se i definir-se mitjançant un marc regulador adaptat a les 
exigències de la Llei 38/2003, com indiquem en l’apartat 5.1.d. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

Mitjançant Acord de 25 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, 
s’acorda la constitució de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a 
la Investigació Agroalimentària, Agroalimed, i se n’aproven els estatuts. 
Aquest acord es va elevar a escriptura pública el 29 d’abril de 2005, i es va 
inscriure en el Registre de Fundacions el 30 d’agost de 2005. 

En els estatuts de la Fundació s’estableix que tindrà per objecte fomentar 
la recerca científica, el desenvolupament tecnològic, econòmic i de la 
sanitat animal i vegetal, i la innovació dins del sector agroalimentari.  

La dotació fundacional suma 63.000 euros i es correspon amb la dotació 
inicial que va aportar i desemborsar la Generalitat. 
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L’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació és el 
Patronat, que es troba integrat per set patrons nats per raó del seu càrrec 
i per patrons honorífics. 

El 7 de desembre de 2012 es va acordar el cessament de la consellera 
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que, així mateix, va cessar com 
a presidenta de la Fundació, sense que en el moment d’elaboració del 
present Informe hagen estat acceptats formalment en el Registre de 
Fundacions els nomenaments del president i vicepresident del Patronat 
de la Fundació. Per tant, des del 7 de desembre de 2012, el Patronat de la 
Fundació no ha exercit les funcions que li corresponen en virtut de la 
normativa d’aplicació. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

D’acord amb el contingut de la memòria d’activitats de la Fundació de 
l’exercici 2012, l’activitat realitzada s’ha centrat en les següents 
actuacions: 

- Transferència de tecnologia a les explotacions, empreses i 
indústries agroalimentàries valencianes, mitjançant la difusió i 
promoció dels coneixements científics i tècnics generats per la 
investigació a través de la publicació d’articles tècnics en les 
revistes del sector agroalimentari, la participació en l’organització 
del Congrés Internacional de Citricultura 2012 i la Conferència 
Internacional d’Enginyeria Agrícola. 

- Formalitzar els convenis de col·laboració amb l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries per a l’explotació comercial de varietats 
de cítrics i arbres fruiters desenvolupades per aquest Institut, així 
com amb unes altres entitats. 

- Fomentar el desenvolupament de projectes d’I+D+i en les empreses 
o indústries agroalimentàries valencianes i facilitar la col·laboració 
d’aquestes amb els organismes públics d’investigació, mitjançant el 
finançament de determinats projectes d’investigació. 

- La promoció i impuls de la realització d’activitats de promoció i 
internacionalització del sector agrícola valencià de la Comunitat 
Valenciana i d’estudis de mercat, mitjançant l’assistència a fires 
nacionals i internacionals. 

- Control de qualitat ramadera mitjançant l’execució de 
determinades actuacions de prevenció, control sanitari i 
d’introducció i promoció de la traçabilitat alimentària en la 
producció primària incloses en el Pla Anual Zoosanitari de 2012 a 
través de les agrupacions de defensa sanitària. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1  Aspectes generals 

a) Aprovació i dipòsit dels comptes anuals. Pla d’Actuació de 2013. 

 Segons el que s’indica en l’apartat 4.1 en relació amb la inactivitat 
del Patronat de la Fundació, els comptes anuals d’Agroalimed 
corresponents a l’exercici de 2012 no han estat aprovats a 30 de 
juny de 2013, fet que incompleix el que disposa l’article 21.3 de la 
Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

 Com que no s’han aprovat el comptes anuals, el Patronat no els ha 
remés al Protectorat i aquest no els ha dipositats en el Registre de 
Fundacions, fet que incompleix les respectives obligacions previstes 
en l’article 21.8 de la Llei 8/1998. 

 En addició a això, el Patronat de la Fundació no ha atés l’obligació 
prevista en l’article 21.9 de la Llei 8/1998 d’elaborar i remetre al 
Protectorat en els darrers tres mesos de l’exercici 2012 un pla 
d’actuació que reflectisca els objectius i activitats que preveja 
desenvolupar durant l’exercici 2013. 

 Finalment, cal indicar que la disposició addicional setena de la Llei 
8/1998 estableix que les fundacions que incomplisquen les 
obligacions anteriors podran ser excloses de les futures 
convocatòries de subvencions o ajudes públiques de la Generalitat 
o, si és el cas, podran ser obligades a tornar-les a la hisenda pública, 
d’acord amb les bases reguladores de les convocatòries. 

b) Principi d’empresa en funcionament 

 La nota 2 de la memòria informa sobre l’aplicació del principi 
d’empresa en funcionament. En aquest sentit, s’indica que la 
Fundació ha considerat que la seua activitat continuarà en un futur 
previsible, motiu pel qual l’aplicació dels principis i criteris 
comptables no té el propòsit de determinar el valor del patrimoni 
net pel que fa a la seua transmissió global o parcial, ni l’import 
resultant en cas de liquidació. 

 Agroalimed entén que la seua situació patrimonial a 31 de 
desembre de 2012 i l’aprovació de subvencions nominatives al seu 
favor en els pressuposts de la Generalitat per a 2013 fan sostenible 
la continuïtat de l’activitat que desenvolupa la Fundació. 

 Cal afegir que Agroalimed no s’inclou entre les fundacions a 
extingir o a integrar en una altra entitat, previstes en la normativa 
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de la Generalitat sobre mesures de reestructuració i racionalització 
del sector públic empresarial i fundacional. 

c) Transició a les noves normes comptables. Reial Decret 1491/2011 

 La nota 24 de la memòria informa sobre els aspectes derivats de la 
transició a les noves normes comptables, d’acord amb el que 
estableix la disposició transitòria única del 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 ànim de lucre. 

 Quant a això, es comenta el canvi de criteri en la comptabilització 
dels desemborsaments realitzats per a l’organització 
d’esdeveniments futurs, que passen a ser reconeguts en el compte 
de resultats de l’Entitat com una despesa en la data en què es 
realitzen, D’aquesta manera, l’excedent d’exercicis anteriors s’ha 
vist minorat en 138.359 euros, com es mostra en la nota 11 de la 
memòria i es recull en l’apartat 5.3. 

d) Comptabilització de la subvenció per a l’execució del Pla Zoosanitari de 
2012 

 Mitjançant la Resolució de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua, de 17 de juliol de 2012, es concedeix una 
subvenció nominativa a Agroalimed per a l’execució de 
determinades actuacions sanitàries de control, tant de preventives 
com d’eradicació de malalties de la ramaderia valenciana, i 
d’introducció i promoció de la traçabilitat alimentària en la 
producció primària incloent-hi el Pla Anual Zoosanitari per a 
l’exercici de 2012, per un import màxim d’1.063.900 euros. Aquesta 
subvenció es concedeix a Agroalimed com a entitat beneficiària de 
la línia nominativa existent en els Pressupostos de la Generalitat. 

 La nota 4.14 de la memòria, relativa a les normes de registre i 
valoració de les subvencions, donacions i llegats, indica que des de 
2009, d’acord amb la recomanació de la Sindicatura de Comptes, les 
tasques que s’han portat a terme per executar el Pla Zoosanitari es 
realitzen en execució d’un mandat de la Generalitat, motiu pel qual 
els imports de la subvenció rebuda i els pagaments efectuats en 
execució d’aquesta no han de reflectir-se en el compte de resultats. 

 No obstant això, les actuacions que  la Fundació realitza en 
execució d’aquesta subvenció com a entitat col·laboradora, segons 
qualifica la mateixa Fundació, no han estat regulades en el 
preceptiu conveni de col·laboració que s’ha de subscriure amb la 
Generalitat, tal com estableix l’article 16 de la Llei 38/2003, General 
de Subvencions i es va posar de manifest en el referit Informe de 
fiscalització d’aquesta Sindicatura. 
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 Pel que fa a això, es considera que les funcions i responsabilitats de 
la Fundació com a receptora dels fons per al desenvolupament i 
execució de les actuacions sobre la cabanya ramadera de la 
Comunitat Valenciana, destinades a garantir un nivell de protecció 
de la ramaderia valenciana, haurien d’aclarir-se i definir-se 
mitjançant un marc regulador adaptat a les exigències de la Llei 
38/2003. 

e) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors (primera fase) i 
assumpció del deute per la Generalitat 

 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 d’Agoalimed ha estat d’1.630.466 euros. 

 Aquestes obligacions van ser assumides per la Generalitat per 
Acord del Consell en sessió celebrada el 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 del fons social o equivalent del 
sector públic empresarial i fundacional. Per aplicar el que 
s’estableix anteriorment, les fundacions prèviament haurien 
d’haver modificat els seus estatuts en els termes establerts en 
l’apartat 1 b) de la disposició addicional primera del decret 83/2012, 
d’1 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Corporació Pública Empresarial Valenciana, en relació amb el canvi 
de destinació dels béns i drets que resulten de la liquidació en cas 
de dissolució de la Fundació. 

 A 31 de desembre de 2012, la Fundació no ha adoptat els acords 
fundacionals prevists en l’Acord anterior i no ha registrat 
l’ampliació del seu fons social. No obstant això, ha cancel·lat la 
posició creditora de la Generalitat amb abonament al compte 118 
“Aportacions Generalitat a dotacions pendents”. 

 Quan a això, i atenent al que posteriorment es va disposar, en virtut 
de l’Acord del Consell de 30 de maig de 2013, la Fundació hauria 
d’haver mantingut la posició creditora de la Generalitat a 31 de 
desembre de 2012. 

 Podem afegir que, en fase d’al·legacions, la Fundació ha efectuat la 
reclassificació comptable pertinent a fi de mostrar el referit deute 
assumit per la Generalitat en un compte creditor. 
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f) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors (segona fase) 

 Mitjançant el Reial Decret Llei  4/2013, de 22 de febrer, es regula una 
nova 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, el gerent de la Fundació va emetre el 6 de març de 2013 
un certificat d’obligacions pendents per import de 827.190 euros, de 
creditors que havien quedat excloses de la fase anterior. En addició 
a això, s’hi han inclòs obligacions per import de 45.208 euros que no 
es van acollir a l’anterior pla de pagaments, però que ja havien estat 
informades favorablement. 

g) Ajornaments de pagament a proveïdors i interessos de demora 

 La nota 23 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. 

 Segons aquesta nota, l’import dels pagaments que s’han efectuat o 
que estan pendents d’efectuar a 31 de desembre de 2012 que 
superen el termini màxim legal 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, han sumat un import 
conjunt de 3.063.762 euros. 

 En la revisió de la informació anterior assenyalada en la memòria, 
hem observat que la Fundació ha considerat incorrectament el 
termini màxim de pagament previst en la Llei esmentada per a les 
administracions públiques (40 dies), en lloc de considerar el termini 
previst per als poders adjudicadors, entre els quals es troba la 
Fundació (75 dies). Per tant, els saldos pendents de pagament a 31 
de desembre de 2012 recollits en aquesta nota de la memòria es 
trobarien lleugerament sobrevalorats en 73.034 euros. 

 Els interessos de demora meritats pels esmentats ajornaments de 
pagament no han estat comptabilitzats per la Fundació, si bé 
s’estima que el seu import exigible no resultaria significatiu després 
de la inclusió dels deutes pendents de pagament en els 
mecanismes de pagament a proveïdors i la consegüent renúncia per 
part d’aquests al cobrament d’aquests interessos. 
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h) Poders del secretari i del gerent 

 Com ja es va posar de manifest en l’Informe de fiscalització de 
l’exercici de 2008, tant el secretari com el gerent de la Fundació 
tenen atorgats poders sense cap limitació. Aquesta circumstància 
hauria de modificar-se per tal de mantenir un bon control intern, de 
manera que s’establisca una política d’autoritzacions 
mancomunada o la necessitat, per als supòsits que així es 
determinen, d’autorització per part dels òrgans prevists en els 
estatuts. 

 A tal efecte, recomanem, així mateix, la creació de la Comissió 
Delegada prevista en l’article 23 dels estatuts de la Fundació. 

5.2 Balanç i compte de resultats 

Tot seguit mostrem, en euros, el balanç d’Agroalimed a 31 de desembre 
de 2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior. 

 
ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

ACTIU NO CORRENT 2.468.407 2.298.693 7,4% 

Immobilitzat intangible 2.388.508 2.208.682 8,1% 

Inversions financeres a llarg termini  63.000 63.000 0,0% 

Immobilitzat material 16.899 27.011 (37,4%)

ACTIU CORRENT 5.982.001 5.405.097 10,7% 

Usuaris i deutors de l’activitat pròpia  5.598.403 4.900.524 14,2% 

Efectiu i actius líquids equivalents 224.928 174.344 29,0% 
Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 158.254 195.509 (19,1%)

Periodificacions a curt termini 416 134.720 (99,7%)

Total actiu 8.450.408 7.703.790 9,7% 
   

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 
PATRIMONI NET 4.359.983 2.696.194 61,7% 

Subvencions, donacions i llegats rebuts  2.397.553 2.227.861 7,6% 

Fons propis 1.962.430 468.333 319,0% 

PASSIU CORRENT 4.090.425 5.007.597 (18,3%)

Creditors comercials i d’altres comptes a pagar  1.641.461 1.717.392 (4,4%)

Beneficiaris creditors 1.231.747 1.138.320 8,2% 

Deutes a curt termini  1.209.723 2.142.444 (43,5%)
Provisions a curt termini 7.494 9.441 (20,6%)

Total patrimoni net i passiu 8.450.408 7.703.791 9,7% 

Quadre 1 

Tot seguit mostrem en euros el compte de resultats d’Agroalimed de 
2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 
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COMPTE DE RESULTATS  2012 2011 Variació 

Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al 
resultat de l’exercici 1.145.879 2.349.471 (51,2%)

Treballs realitzats per l’Entitat per al seu actiu 181.500 165.200 9,9%

D’altres ingressos d’explotació   37.857 23.710 59,7%

Ingressos de l’Entitat per l’activitat pròpia  0 8.000 (100,0%)

Vendes i d’altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 70.339 (100,0%)

Deterioració i resultat per alienació d’immobilitzat  (1.934) (564.238) (99,7%)

Amortització de l’immobilitzat (11.374) (10.956) 3,8%

Ajudes monetàries i d’altres (54.669) (7.800) 600,9%

Aprovisionaments (298.578) (226.578) 31,8%

D’altres despeses de l’activitat  (435.870) (1.121.114) (61,1%)

Despeses de personal (522.567) (615.015) (15,0%)

A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT  40.244 71.018 (43,3%)

Ingressos financers 1.345 1.103  21,9%

Despeses financeres  (39.600) (31.382) 26,2%

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (38.255) (30.279) (26,3%)

A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS  1.989 40.739 (95,1%)

Impost sobre beneficis - - -

A.4) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN 
L’EXCEDENT DE L’EXERCICI 

1.989 40.739 (95,1%)

E) AJUSTS PER CANVIS DE CRITERI (adaptació NOU
PGCESFL) 

(138.359) 0 -

H) D’ALTRES VARIACIONS VARIACIONES 1.630.466 0 -

I) RESULTAT TOTAL VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET
EN L’EXERCICI 

1.494.097 40.739 3.567,5%

Quadre 2 

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització s’ha estés 
a les següents despeses: “Ajudes monetàries i d’altres”, 
“Aprovisionaments”, “Despeses de personal” i “D’altres despeses de 
l’activitat”. Aquestes despeses per import d’1.311.684 euros, representen 
el 96,1% de les despeses registrades amb càrrec al compte de resultats de 
2012. 

5.3 Ajudes monetàries i d’altres 

Tot seguit oferim un detall comparat de la composició de la partida: 
 

Comptes 2012 2011 Variació 
Reintegrament d’ajudes i assignac.  32.559 0 -

Ajudes monetàries  22.110 7.800 183,5%
Total ajudes monetàries i d’altres 54.669 7.800 600,9%

Quadre 3 
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Amb càrrec a “Reintegrament d’ajudes i assignacions” Agroalimed ha 
registrat el reintegrament a la Generalitat de les transferències 
corresponents a l’exercici 2011 no aplicades a la seua finalitat, per import 
de 32.559 euros, en aplicació del Decret 204/1990. Mitjançant Acord del 
Consell de 3 d’agost de 2012 s’ha procedit a compensar-les. 

En el compte “Ajudes monetàries” s’han registrat les despeses 
realitzades en 2012 en l’organització del XII Congrés Internacional de 
Citricultura que es va celebrar a València entre els dies 18 i 23 de 
novembre de 2012, en execució del conveni de col·laboració formalitzat 
l’11 de desembre de 2006. 

Com indiquem en l’apartat 5.1, en 2012 Agroalimed ha modificat el criteri 
de comptabilització de les despeses derivades de l’organització 
d’esdeveniments futurs, de manera que els desemborsaments efectuats 
passen a comptabilitzar-se com a despeses de l’exercici en què es 
realitzen. Així doncs, i atés que des de 2007 la Fundació havia 
comptabilitzat aquests desemborsaments com a despeses anticipades en 
el compte 480, en 2012 ha comptabilitzat un ajust amb càrrec a aquest 
compte i amb abonament a reserves per un import de 81.428 euros, en 
relació amb el conveni anterior.  

5.4 Aprovisionaments 

Les despeses per aprovisionaments, per import de 298.578 euros, 
representen el 21,9% de les despeses registrades en el compte de 
resultats de l’exercici de 2012. En el quadre següent, en mostrem el 
desglossament, comparat amb l’exercici anterior i expressat en euros. 

 
Concepte 2012 2011 Variació 

Observatori de Preus Agroalimentaris 117.812 149.493 (21,2%)

Mapa Sanitari Avícola 2011-2012 94.366 23.591 300,0% 

Caracterització Qualitat Làctia 2011-2012 86.400 23.600 266,1% 

SIG Cunícola Com. Valenciana 0 29.893 (100,0%)
Total aprovisionaments 298.578 226.577 31,8% 

Quadre 4 

La fiscalització ha consistit a revisar si ha estat adequada la gestió, 
formalització i comptabilització, així com el compliment de la normativa 
interna i de contractació d’una mostra de despeses que ha arribat al 
100% de les comptabilitzades en l’exercici. En addició a això, hem 
verificat que el pagament s’ajusta als terminis establits en la Llei 3/2004 i 
que la despesa s’adequa als objectius fundacionals. 

La revisió que hem portat a terme ha posat de manifest com a aspectes 
més significatius els següents: 
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Observatori de Preus Agroalimentaris 

En execució del conveni subscrit amb la Universitat Politècnica de 
València el 15 de setembre de 2011, per a la realització d’“Estudis sobre 
l’evolució dels preus citrícoles de la Comunitat Valenciana de les 
campanyes 2011-2012”, Agroalimed ha registrat despeses per import de 
117.812 euros. 

La finalitat principal del conveni és l’elaboració d’un estudi per conéixer 
els preus dels principals productes alimentaris valencians, introduir els 
preus en l’aplicació informàtica, determinar els factors que intervenen 
en la formació d’aquests i quantificar i analitzar els marges comercials 
generats. Tot això, en exercici de les funcions de finançament d’aquesta 
mena d’estudis per part d’Agroalimed, previstes en el Decret 150/2006, 
pel qual es crea l’Observatori de Preus dels Productes Agroalimentaris de 
la Comunitat Valenciana. 

Aquestes despeses es troben pendents de pagament en el moment de 
realització del present treball (octubre de 2013), és a dir, que s’ha excedit 
el termini previst en la Llei 3/2004. 

Mapa Sanitari Avícola 2011-2012 

El 6 de juny de 2011, Agroalimed va adjudicar el contracte per a elaborar 
el Mapa Sanitari Avícola de la Comunitat Valenciana 2011-2012, per un 
import de 99.964 euros més IVA, amb un termini d’execució de dotze 
mesos. El contracte va ser subscrit el 10 de juny de 2011 amb el Centre de 
Qualitat Avícola i Alimentació Animal de la Comunitat Valenciana 
(CECAV). 

Les despeses en execució d’aquest contracte, per 94.366 euros (IVA 
inclòs), es troben pendents de pagament en la data de realització del 
present Informe (octubre de 2013), és a dir, que s’ha excedit el termini 
previst en la Llei 3/2004. 

Caracterització Qualitat Làctia 2011-2012 

El 6 de juny de 2011, Agroalimed va adjudicar el contracte per a la 
identificació dels paràmetres representatius de la qualitat de la llet i 
derivats de la Comunitat Valenciana en 2011-2012, per import de 100.000 
euros més IVA i amb un termini d’execució de dotze mesos. Aquest 
contracte va ser formalitzat el 10 de juny de 2011 amb el Centre de 
Suport Tecnològic Lacti de la Comunitat Valenciana (CEATEL). 

Les despeses registrades en 2012 en execució d’aquest contracte han 
pujat a 86.400 euros (IVA inclòs). Aquestes despeses s’han pagat en 2012 
fora del termini marcat per la Llei 3/2004. 
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Meritació del pagament 

Per tal de comptabilitzar adequadament les despeses registrades en 
“Aprovisionaments”, d’acord amb el principi de meritació, la Fundació 
hauria d’establir els procediments necessaris a fi de conéixer el grau 
d’execució dels treballs contractats, de manera que en cada exercici 
econòmic es registren les despeses que l’afecten, amb independència de 
la data de pagament. Aquests procediments haurien de contribuir així 
mateix a millorar el control intern de la Fundació. 

5.5 Despeses de personal 

Tot seguit detallem l’evolució de les despeses de personal d’Agroalimed, 
entre els exercicis 2012 i 2011, en euros: 

 
Compte 2012 2011 Variació 

Sous, salaris i assimilats 390.200 483.349 (19,3%) 

Càrregues socials 132.367 131.667 0,5% 
Total 522.567 615.015 (15,0%) 

Quadre 5 

La nota 16 de la memòria, relativa a “D’altra informació”, assenyala que 
el nombre mitjà de persones ocupades en l’exercici 2012 ha estat de 18 
treballadors, igual com en l’exercici anterior. 

a) Variació de les despeses de personal entre 2011 i 2012. 

Les despeses de personal de l’exercici 2012, per import de 522.567 
euros, han experimentat una reducció del 15% en relació amb 
l’exercici anterior. Aquesta disminució ha estat determinada, 
fonamentalment, per la supressió de la paga extraordinària de 
desembre de 2012, en aplicació del Decret Llei 6/2012, de 28 de 
setembre, del Consell, i per l’aplicació d’un expedient de regulació 
d’ocupació als treballadors amb contracte temporal que es comenta 
més avant. 

b) Comparació de la despesa comptabilitzada amb la consignació 
pressupostària i expedient de regulació d’ocupació 

Els pressuposts d’Agroalimed preveuen una dotació per a despeses 
de personal de l’exercici 2012 de 448.802 euros, mentre que les 
despeses efectivament realitzades han sumat 522.567 euros. En 
conseqüència, la Fundació no s’ha atès a la limitació pressupostària 
establida en l’article 6.3 del Decret Llei 1/2011 per a les despeses de 
personal del sector públic empresarial i fundacional. No obstant 
això, la memòria d’activitats explica aquestes diferències. 
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En aplicació del que disposa l’article 6 del Decret Llei 1/2012, de 5 de 
gener, del Consell, en 2012 la Fundació va tramitar un expedient de 
regulació d’ocupació per a la reducció de la jornada laboral de deu 
treballadors a 25 hores setmanals, tal com informa la nota 16.3 de la 
memòria. 

c) Conveni col·lectiu 

En la revisió dels expedients de personal s’ha observat que les seues 
retribucions s’ajusten al XII i XIII Conveni col·lectiu d’àmbit estatal 
per als centres d’educació universitària i investigació. Això no 
obstant, el XIII Conveni col·lectiu, que va entrar en vigor el 21 de 
juliol de 2012, exclou expressament del seu àmbit d’aplicació el 
personal de les fundacions públiques, circumstància aquesta que la 
Fundació hauria de revisar a fi d’adaptar les condicions dels seus 
treballadors a un conveni col·lectiu que li siga d’aplicació efectiva. 

5.6 Altres despeses de l’activitat 

Amb càrrec a aquesta partida, la Fundació ha registrat despeses durant 
2012 per import de 435.742 euros, que representen el 31,9% de les 
despeses del compte de resultats, que ha disminuït en un 61,1% respecte 
de l’exercici anterior. En el quadre següent mostrem el seu 
desglossament, de manera comparada amb l’exercici anterior, expressat 
en euros: 

 
   Concepte 2012 2011 Variació 

Despeses en investigació  i desenvolupament  347.805 989.611 (64,9%)

Edicions, publicacions i d’altres transferències 54.618 102.000 (46,5%)

Serveis de professionals independents 13.882 13.235 4,9% 

Subministraments 7.183 0 - 

D’altres serveis  7.139 9.258 (22,9%)

Arrendaments i cànons  3.444 4.950 (30,4%)

Primes d’assegurances 1.331 1.345 (1,0%)

Serveis bancaris i similars  206 1 (19.136,4%)

Reparacions i conservació 132 464 (71,5%)

Total altres despeses de l’activitat  435.742 1.120.864 (61,1%)

Quadre 6 

Les despeses més representatives corresponen a “Despeses en 
investigació i desenvolupament”, per import de 347.805 euros, que 
representa el 79,8% del total. En el quadre següent mostrem el 
desglossament per projectes comparat amb el de l’exercici anterior en 
euros: 
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Despeses en investigació i desenvolupament 2012 2011 Variació 

I+D Projecte “Cultivars” Hortalisses 181.500 165.200 9,9% 

I+D+i Lluita Ceratitis capitata Wiedemann 116.488 450.000 (74,1%)

I+D+i Cria Ephestia 2010-2011 32.450 32.450 0,0% 

I+D+i Eficàcia emissió feromones Chilo  10.043 14.750 (31,9%)

I+D+i Assajos tractament morrut roig 6.000 6.000 0,0% 

I+D+i Projecte investigació mercats  1.324 10.543 (87,4%)

I+D+i Co-digestió anaeròbica residus  0 74.104 (100,0%)

I+D+i Producció suc caqui i indúst. gra.  0 50.363 (100,0%)

I+D+i Control del Chilo supressalis  0 40.628 (100,0%)

I+D+i Estudi valorització palla arròs  0 30.000 (100,0%)

I+D+i Emissors morrut roig 0 24.000 (100,0%)

I+D+i Atracció cromàtica morrut roig 0 14.875 (100,0%)

I+D+i Formulat fongs entomopatògens  0 14.750 (100,0%)

I+D+i Avaluació tractaments safanòria  0 12.500 (100,0%)

I+D+i Problemàtica conreu escarola 0 11.800 (100,0%)

I+D+i Posada disposició material vegetal  0 10.030 (100,0%)

I+D+i Conveni “Global Nature” 0 8.985 (100,0%)

I+D+i Possibilitats de la garrofa  0 8.850 (100,0%)

I+D+i Ametla amarga  0 8.750 (100,0%)

I+D+i Centre Tec. Hortofructícola de Carlet 0 869 (100,0%)

I+D+i Necrosi foliar caqui  0 162 (100,0%)
TOTAL  347.805 989.611 (64,9%)

Quadre 7 

Hem seleccionat per a revisar-les, les despeses relatives als projectes 
“I+D Projecte Cultivars Hortalisses” i “I+D+i Lluita Ceratitis capitata 
Wiedemann”, sense que s’hagen observat incidències pel que fa a 
l’adequada contractació i comptabilització. 

Amb càrrec a “Edicions, publicacions i altres transferències” s’han 
registrat despeses per import de 54.618 euros, en execució del contracte 
subscrit en l’exercici per a la inserció de publicacions en les revistes 
d’organitzacions professionals d’agricultors i organitzacions de les 
cooperatives agràries, per a la difusió de les novetats tecnològiques 
relacionades amb el sector agrari i alimentari, que analitzem en l’apartat 
6.5. 

En totes les factures hem comprovat que els terminis de pagament no 
s’han ajustat al que disposa la Llei 3/2004 i que no hi consta la data de 
recepció ni la data de la conformitat del servei prestat. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació d’Agroalimed està subjecta al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 

La Fundació té la consideració de poder adjudicador que no és 
l’Administració pública, definit en l’article 3.3 d’aquesta llei. 

Això representa que en la preparació dels contractes de la Fundació 
haurà de seguir les regles establides en l’article 137 del TRLCSP, mentre 
que en la seua adjudicació s’aplicarà allò 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. 

6.2  Instruccions de contractació 

El 29 d’abril de 2008, el Patronat de la Fundació, com a òrgan de 
contractació, va aprovar, en virtut del que disposa l’article 175 de l’LCSP, 
unes instruccions d’obligat compliment intern, a fi de regular els 
procediments de contractació d’Agroalimed dels contractes no subjectes 
a regulació harmonitzada. 

El 7 de desembre de 2011 es van modificar aquestes instruccions de 
contractació a fi d’adaptar-les al Decret-Llei 1/2011, de 30 de setembre, 
del Consell, de Mesures Urgents de Règim Enconòmic i Financer del 
Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

Pel que fa a la revisió efectuada sobre el contingut d’aquestes 
instruccions, recomanem una major claredat en la redacció dels supòsits 
d’aplicació del procediment restringit en la contractació i la necessitat de 
regular el procediment de modificació de contractes i els seus requisits, 
així com les pròrrogues. En addició a això, es recomana una clara 
identificació de l’òrgan de contractació. 

6.3  Perfil de contractant 

La Fundació disposa de seu electrònica (lloc web institucional). El seu 
perfil de contractant està plenament integrat en la Plataforma de la 
Generalitat. En conseqüència, s’ha donat compliment al que disposa 
l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 
17 de setembre de 2008, per la qual s’aprova la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. 
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En la revisió efectuada de l’únic expedient de contractació formalitzat en 
l’exercici que s’aplega en l’apartat següent, hem observat que ha estat 
degudament inclòs en el perfil de contractant. Així mateix, hem 
comprovat que tots els documents, a excepció de les instruccions de 
contractació, estan signats electrònicament i contenen un dispositiu que 
permet acreditar de manera fefaent el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació publicada. 

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, en 
l’exercici de 2012 únicament s’ha formalitzat l’expedient de contractació 
que tot seguit assenyalem, en euros: 

 
Tipus de 
contracte Procediment d’adjudicació Import adjudicació 

 (IVA inclòs) 

Serveis 

Obert: (*) 81.600 100,0% 

Lot 1 19.200 23,5%
Lot 2 19.200 23,5%
Lot 3 17.200 21,1%
Lot 4 14.000 17,2%

 Lot 5 12.000 14,7%
Total 81.600 100,0%

(*) Objecte del contracte: la inclusió d’informació tècnica i econòmica en l’interior de publicacions 
escrites periòdiques d’actualitat agroalimentària. 

Quadre 8 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que 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 si la 
comptabilització de la despesa ha estat adequada. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al 
que estableixen les instruccions de contractació de la Fundació. 

6.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada del contracte que es mostra en el 
quadre anterior, s’han posat de manifest les següents incidències en 
relació amb l’adequat compliment de les regles generals d’aplicació a 
tots els contractes del sector públic i al que preveuen les instruccions de 
contractació de la Fundació: 

a) Si bé els plecs del contracte estableixen que s’adjudicarà pel 
procediment obert, una vegada rebudes les ofertes dels cinc 
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licitadors, la Fundació negocia amb aquests els aspectes tècnics i 
econòmics del contracte, com si es tractés d’un procediment 
negociat. 

b) Els criteris d’adjudicació prevists en el plec de condicions 
administratives particulars no s’utilitzen com a criteris de selecció 
dels adjudicataris de cada lot. L’adjudicació dels cinc lots entre les 
cinc ofertes presentades s’ha efectuat atenent a uns criteris de 
repartiment i valoració distints dels previstos en els plecs. 

c) En els plecs no es regula la documentació requerida per tal que el 
contractista acredite els requisits mínims de solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica, tal com exigeix l’article 62 del 
TRLCSP. 

d) En tots els casos, les certificacions acreditatives del compliment de 
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social haurien d’estar 
expedides amb anterioritat a la celebració del contracte, a fi de 
verificar les prohibicions de contractar de l’article 60 del TRLCSP. 

e) Els pagaments no s’han efectuat en els terminis prevists en la Llei 
3/2004. 

f) En els respectius contractes hauria d’haver-se especificat el nombre 
de publicacions de les revistes de divulgació especialitzada del 
sector que han de realitzar cadascun dels adjudicataris, així com el 
preu unitari de cada publicació. 

g) Aquests contractes han estat comunicats fora de termini al Registre 
de Contractes. 

7.  RECOMANACIONS 

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

A més cal efectuar les recomanacions que tot seguit referim: 

a) Per a una millora del control intern, haurien de revisar-se els poders 
del secretari i del gerent de la Fundació, com indiquem en l’apartat 
5.1.h. 

b) Per tal de comptabilitzar adequadament les despeses registrades en 
“Aprovisionaments”, d’acord amb el principi de meritació, la 
Fundació hauria d’establir els procediments necessaris a fi de 
conèixer el grau d’execució dels treballs contractats, com indiquem 
en l’apartat 5.4. 
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c) Els interessos de demora meritats pels ajornaments de pagament a 
proveïdors haurien de comptabilitzar-se, com indiquem en l’apartat 
5.1.d. 

d) Recomanem a la Fundació l’adhesió al corresponent conveni 
col·lectiu que li siga d’aplicació efectiva, com indiquem en l’apartat 
5.4.c. 

e) Les instruccions de contractació haurien de revisar-se tenint en 
compte el que indiquen els apartats 6.2 i 6.3. 



INFORME DE  F ISCALITZACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL  
DE  LA  GENERALITAT  

EXERCIC I  DE  2012  

 

- Volum I Compte de l’Administració de la Generalitat  

- Volum II Entitats autònomes 

- Volum III Empreses públiques i d’altres ens 

- Volum IV Fundacions del sector públic de la Generalitat  

- Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes 
sobre les dites al·legacions  

 

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua 
reunió del dia 11 de desembre de 2013.  

València, 11 de desembre de 2013 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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