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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 (LSC), i 
d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2014, la 
fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si les despeses 
de personal registrades en els comptes anuals de l’exercici 2013 de la 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana (FISABIO) es presenten adequadament, d’acord 
amb els principis comptables aplicables, així com verificar el compliment 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat 
exercici en relació amb l’àrea fiscalitzada. 

La fiscalització ha inclòs, així mateix, la revisió i avaluació de 
determinats aspectes del sistema de gestió i control intern de FISABIO 
relacionats amb l’àrea esmentada. En els diferents apartats d’aquest 
Informe s’indiquen aquelles situacions que hauran de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Fundació. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de FISABIO estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2013, pel compte de resultats, així com per la memòria 
corresponents a l’exercici finalitzat en la data mencionada, que s’han 
presentat en el model abreujat, i que s’adjunten íntegrament a aquest 
Informe. 

Els comptes anuals esmentats van ser formulats pel director gerent de la 
Fundació el dia 30 de març de 2014 i van ser aprovats pel Patronat de la 
Fundació el dia 5 de juny de 2014 i presentats posteriorment per la 
Intervenció General de la Generalitat en la Sindicatura de Comptes, 
d'acord amb el que disposa l'article 8.1 de l'LCS, en data 30 de juny de 
2014. 

La Intervenció General de la Generalitat ha presentat els dits comptes 
sense el preceptiu informe d'auditoria que ha de realitzar, circumstància 
que implica un incompliment del que disposa l'article 63 bis de la Llei 
d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, el text refós de la qual va 
ser aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la 
Generalitat Valenciana (LHPGV). 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar si s’ha aplicat adequadament la 
normativa comptable i de gestió relacionada amb les despeses 
registrades per FISABIO en l’exercici 2013 en l’epígraf de despeses de 
personal, així com a comprovar que la formalització i presentació dels 
comptes anuals s’ha realitzat de manera adequada. 
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Hem realitzat, també, un seguiment específic de les conclusions i 
recomanacions que vam efectuar en l’informe de fiscalització de 
l’exercici 2011, en relació amb les àrees que han sigut objecte de 
fiscalització en els comptes de l’exercici 2013. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents conformement amb els Principis i normes d’auditoria 
del sector públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les “Normes 
tècniques de fiscalització” aprovades pel Consell de la Sindicatura 
aplegades en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, la revisió del control intern i altres tècniques d’auditoria 
d’aplicació en aquest cas, considerant els objectius perseguits i l’abast 
assenyalat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part de FISABIO, de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons 
públics i a l’activitat contractual pel que fa a l'àrea fiscalitzada durant els 
exercicis acabat el 31 de desembre de 2013. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits en la normativa jurídica 
aplicable a FISABIO. 

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 l’epígraf de despeses de personal del 
compte de resultats als principis i normes comptables que hi són 
d’aplicació. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l'abast descrit en l'apartat 2.2, 
de l’Informe, s’han posat de manifest les circumstàncies següents que 
representen un incompliment rellevant de les normes aplicables a la 
gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades. 

- La Intervenció General de la Generalitat ha presentat en la 
Sindicatura de Comptes els comptes anuals de FISABIO sense 
l’informe preceptiu d’auditoria, circumstància que representa un 
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incompliment del que disposa l’article 63 bis de l’LHPGV, en el 
sentit exposat en l’apartat 1 de l’Informe. 

- En l’expedient 2/2013 no hi ha constància documental que s’hagen 
publicat en el perfil del contractant la licitació i l’adjudicació del 
contracte, segons que s’indica en l’apartat 5.4 de l’Informe. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1. Naturalesa i objecte 

L’entitat FISABIO es va constituir mitjançant escriptura pública el 20 
d’octubre de 2008 i es va inscriure en el Registre de Fundacions el dia 13 
de gener de 2009, amb la finalitat de promoure i afavorir la investigació 
sanitària i biomèdica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

El règim jurídic de FISABIO s’ajusta al que disposa la Llei 50/2002, de 26 
de desembre, de Fundacions (LF), la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana (LFCV), així com la Llei 49/2002, 
de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i 
dels Incentius Fiscals al Mecenatge (LESFL). 

Els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat, que en l’exercici 
2013 estava integrat per 19 patrons, i la Junta de Govern, que estava 
formada en l’exercici esmentat per 5 membres. 

La totalitat de la dotació fundacional, que s’eleva a la xifra de 2.019.094 
euros, pertany a la Generalitat. En l’exercici 2013 aquesta dotació 
fundacional és el resultat d’agregar els fons propis de la mateixa 
naturalesa, de les diverses entitats que s’han integrat en FISABIO. 

En aplicació del que disposa el Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del 
Consell i dels acords del Consell de 2 de desembre de 2011 i 3 d’agost de 
2012, es van integrar en FISABIO, amb efectes l’1 de gener de 2013, les 
entitats següents: 

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

- La Fundació per a la Investigació en l’Hospital General Universitari 
d’Elx (FIHE). 

- La part d’investigació del Centre Superior en Investigació en Salut 
Pública (CSISP). 

En el mateix sentit, amb data 17 de maig de 2013, el Consell va acordar la 
integració en FISABIO de la Fundació Oftalmològica del Mediterrani 
(FOM), amb efectes del dia 1 de juliol de 2013. 
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Cal indicar que, amb data de 30 de juny de 2012, s’havia fet efectiva la 
integració en FISABIO de la Fundació per a la Investigació en l’Hospital 
Universitari Doctor Peset de València (FIHP). 

Com a conseqüència de les esmentades integracions en FISABIO, durant 
l’exercici 2013 s’han posat en marxa els processos d’homogeneïtzació 
dels diferents procediments administratius de cadascuna de les entitats 
integrades, amb l’objectiu d’unificar els procediments normalitzats de 
treball. 

En la fiscalització realitzada s’ha comprovat que, en l’elaboració dels 
procediments esmentats s’han seguit algunes recomanacions realitzades 
per la Sindicatura de Comptes en informes d’exercicis anteriors, en 
particular el criteri d’imputació dels costos dels projectes d’investigació. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Les principals activitats realitzades per FISABIO en l’exercici 2013 s’han 
desenvolupat d’acord amb les següents línies d’actuació: 

- S’ha consolidat la col·laboració amb entitats nacionals i europees en 
matèria d’investigació i serveis de salut. 

- S’ha estructurat la relació de la Fundació amb els agents del 
sistema de salut. 

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

- S’ha unificat el sistema de gestió de les entitats integrades en 
FISABIO, tant en les àrees d’activitat investigadora i de promoció 
científica com en la prestació de serveis sanitaris. 

5. ANÀLISI DELS ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

L’entitat FISABIO s’autofinança amb el desenvolupament de l’activitat 
pròpia del seu fi fundacional, encara que també rep fons de la 
Generalitat i del Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través de 
l’Institut Carles III, derivats de les convocatòries competitives establides 
en els seus respectius programes d’ajuda, amb la finalitat de finançar 
projectes d’investigació i personal investigador. 

En l’elaboració dels comptes anuals FISABIO ha aplicat el principi 
d’empresa en funcionament, ja que considera que no hi ha cap tipus de 
risc important que puga afectar la continuïtat de la seua activitat. 
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Amb independència del que s’exposa en el paràgraf anterior, en l’anàlisi 
del contingut de la memòria dels comptes anuals, pel que fa a l’epígraf 
“Periodificacions a curt termini”, que és un dels més significatius del 
passiu del balanç, s’ha comprovat que no s’informa sobre la seua 
naturalesa, composició, moviments i criteris de registre comptable. 

El pla d’actuació per a l’any 2013 de FISABIO va ser presentat al 
Protectorat de Fundacions de la Generalitat el dia 2 de juliol de 2013, fora 
del termini establit en l’article 21.9 de l’LFCV, que disposa que s’ha de 
remetre en els últims tres mesos anteriors a l’exercici en què s’hagen de 
desenvolupar les activitats previstes. 

En el marc de la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que, en el 
53,54% dels pagaments realitzats durant l’exercici 2013, s’ha excedit el 
termini legal previst en l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (LMOC). 

S’ha comprovat que el termini mitjà ponderat de l’esmentat 
incompliment s’ha estimat en uns 37,66 dies, encara que no es té 
constància que FISABIO haja satisfet interessos de demora als creditors. 

5.2 Balanç i compte de resultats 

El balanç de FISABIO, en la data de tancament de l’exercici 2013, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior i les 
variacions experimentades, és el que es mostra tot seguit, amb les xifres 
expressades en euros: 
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ACTIU 31-12-2013 31-12-2012 Variació 

ACTIU NO CORRENT 16.186.827 399.307 3.953,7% 

Immobilitzat intangible 1.952.703 58.521 3.236,8% 

Immobilitzat material 14.189.124 340.786 4.063,6% 

Inversions financeres a llarg termini  45.000 0 - 

ACTIU CORRENT 36.713.667 5.279.386 595,4% 

Existències 149.283 1.227 12.062,2% 

Usuaris i altres deutors activitat pròpia  19.836.677 777.267 2.452,1% 

Deutors comercials i altres comptes per cobrar  7.407.285 1.661.376 345,9% 

Inversions financeres a curt termini 1.586.875 221.875 615,2% 

Periodificacions a curt termini 17.763 0 - 

Efectiu i altres actius líquids equivalents  7.715.785 2.617.641 194,8% 

Total actiu 52.900.494 5.678.693 831,6% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2013 31-12-2012 Variació 

PATRIMONI NET 38.308.876 714.734 5.259,9% 

Fons propis 24.759.544 583.004 4.146,9% 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 13.549.332 131.730 10.185,7% 

PASSIU NO CORRENT 5.719.720 897.907 537,0% 

Deutes a llarg termini 5.719.720 897.907 537,0% 

PASSIU CORRENT 8.871.897 4.066.056 118,2% 

Provisions a curt termini 63.000 0 - 

Deutes a curt termini 2.926.843 933.933 213,4% 

Beneficiaris-Creditors 277.719 554.001 (49,9%) 

Creditors comercials i altres comptes per pagar 1.523.799 306.384 397,4% 

Periodificacions a curt termini 4.080.537 2.271.738 79,6% 

Total patrimoni net i passiu 52.900.494 5.678.697 831,6% 

Quadre 1 

El compte de resultats de FISABIO, en la data de tancament de l’exercici 
2013, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior i les 
variacions experimentades, és el que mostrem tot seguit, amb les xifres 
expressades en euros: 
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COMPTE DE RESULTATS 
Exercici 

2013 
Exercici 

2012 Variació 

EXCEDENT DE L’EXERCICI 
   

Ingressos de l’Entitat per l’activitat pròpia 11.547.071 3.021.886 282,1% 

Ajudes monetàries i altres (75.952) (207.706) (63,4%) 

Aprovisionaments (1.150.154) (156.636) 634,3% 

Altres ingressos de l’activitat 13.072 0 - 

Despeses de personal (6.963.608) (1.641.051) 324,3% 

Altres despeses de l’activitat (2.811.003) (995.361) 182,4% 

Amortització de l’immobilitzat (1.255.642) (116.816) 974,9% 

Subvencions, donacions i llegats de capital trasp. a result. 
exer. 718.836 82.682 769,4% 

Deterioració i result. per alienació immobilitzat (30.727) 0 - 

EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (8.105) (13.002) 37,7% 

Ingressos financers 68.892 28.365 142,9% 

Despeses financeres (4.861) 0 - 

EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES 64.031 28.365 125,7% 

EXCEDENTS ABANS D’IMPOSTOS 55.926 15.363 264,0% 

VARIACIÓ DEL PATRIMONI RECONEGUDA EN L’EXCEDENT DE 
L’EXERCICI 55.926 15.363 264,0% 

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL 
PATRIMONI NET    

Subvencions rebudes 5.934.494 1.408.920 321,2% 

D’altres ingressos i despeses 300.000 0 - 

VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES 
RECON. DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET 6.234.494 1.408.920 342,5 

RECLASSIFICACIONS A L’EXCEDENT DE L’EXERCICI 
   

Subvencions rebudes (6.628.577) (1.491.603) 344,4% 

Donacions i llegats rebuts (6.246) 0 - 

VARIACIÓ EN EL PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIONS A 
L’EXCEDENT DE L’EXERCICI (6.634.823) (1.491.603) 344,8% 

VARIACIÓ EN EL PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES 
IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET  (400.328) (82.682) 384,2% 

D’ALTRES VARIACIONS 36.009.491 368.009 9.685,0% 

VARIAC. EN LA DOTACIÓ FUNDACIONAL O FONS SOCIAL 1.929.053 30.041 6.321,4% 

VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI  37.594.142 330.731 11.266.9% 

Quadre 2 
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Com es pot comprovar en els quadres anteriors, els imports de les 
partides dels estats financers de FISABIO en l’exercici 2013 han 
experimentat una variació molt significativa respecte a l’exercici 2012, a 
causa de la incorporació dels actius i passius i de l’activitat de les 
diverses entitats que s’han integrat en FISABIO, segons es detalla en 
l’apartat 3.1 de l’Informe. 

Pel que fa als efectes de les esmentades integracions en els comptes 
anuals de FISABIO dels exercicis 2012 i 2013, es poden formular les 
consideracions següents: 

- L’entitat FIHP es va integrar en FISABIO amb efectes de 30 de juny 
de 2012, circumstància que va determinar que en el compte de 
resultats de l’exercici 2012 solament es registrés l’activitat del segon 
semestre de 2012. 

- Les entitats FIHE, FIHA i la part d’investigació del CSIP es van 
integrar en FISABIO, amb efectes del dia 1 de gener de 2013. 

 Les entitats mencionades eren independents en l’exercici 2012 i 
tenien els seus propis estats financers, que s’han integrat en 
FISABIO en l’exercici 2013. En aquest sentit, els balanços de les 
entitats esmentades en la data de la seua integració i 
homogeneïtzació són els següents, expressats en euros: 
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ACTIU FIHE FIHA CSISP 
HOMOGE-
NEÏTZACIÓ TOTAL 

ACTIU NO CORRENT 27.637 745.840 6.185.687 (4.211.030) 2.748.134 

Immobilitzat intangible 110 92.031 4.371.320 (4.211.030) 252.431 

Immobilitzat material 27.527 653.809 1.814.367 0 2.495.703 

ACTIU CORRENT 1.433.358 2.623.085 4.038.020 (69.633) 8.024.830 

Existències 0 14.989 0 0 14.989 

Usuaris i altres deutors de l’activitat  515.576 800.037 0 0 1.315.613 

Deutors comer. i altres comptes per cobrar  178.142 292.192 2.437.154 (69.633) 2.837.855 

Inversions financeres a curt termini  300.000 0 1.000.000 0 1.300.000 

Efectiu i altres actius líquids equivalents  439.641 1.515.868 600.866 0 2.556.374 

TOTAL ACTIU 1.460.995 3.368.925 10.223.708 (4.280.663) 10.772.965 

      

PATRIMONI NET I PASSIU FIHE FIHA CSISP 
HOMOGE-
NEÏTZACIÓ TOTAL 

PATRIMONI NET 1.365.393 2.296.874 7.226.524 (6.956.708) 3.932.083 

Fons propis 975.636 1.279.945 0 1.103.205 3.358.786 

Dotació fundacional 6.000 30.051 0 0 36.051 

Reserves 841.089 1.175.488 0 1.103.205 3.119.782 

Excedent de l’exercici  59.794 74.406 (724.000) 0 (589.799) 

D’altres aportacions socis  68.752 0 724.000 0 792.752 

Subv., donacions i llegats rebuts 389.758 1.016.929 7.226.524 (8.059.913) 573.298 

PASSIU NO CORRENT 0 0 2.014.769 2.390.842 4.405.611 

Deutes a llarg termini  0 0 2.014.769 2.390.842 4.405.611 

PASSIU CORRENT 95.602 1.072.051 982.415 285.204 2.435.271 

Deutes a curt termini  0 0 147.512 0 147.512 

Deutes amb entitats de crèdit  0 0 190 0 190 

D’altres deutes a llarg termini 0 0 147.321 0 147.321 

Beneficiaris-Creditors 0 68.943 0 0 68.943 

Creditors comer. i d’altres comptes per pagar 91.382 672.016 834.903 (298.028) 1.300.273 

Proveïdors 0 63.362 311.117 0 374.479 

D’altres creditors 91.382 608.654 523.786 (298.028) 925.794 

Periodificacions a curt termini  4.220 331.093 0 583.232 918.544 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.460.995 3.368.925 10.223.708 (4.280.663) 10.772.965 

Quadre 3 

Pel que fa al quadre anterior, interessa ressaltar que la columna referida 
a l’homogeneïtzació té el seu origen, fonamentalment, en el canvi de 
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criteri d’imputació comptable de les despeses d’investigació dels 
projectes en curs, que han sigut donats de baixa de l’immobilitzat 
immaterial, seguint les recomanacions dels informes de la Sindicatura 
de Comptes. 

- La Fundació Oftalmològica del Mediterrani es va integrar en 
FISABIO amb efectes del dia 1 de juliol de 2013. En aquest sentit, els 
estats financers de l’esmentada Fundació en el moment de la seua 
integració es mostren en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 
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ACTIU FOM 

ACTIU NO CORRENT 14.158.188 

Immobilitzat intangible 1.909.365 

Immobilitzat material 12.203.822 

Inversions financeres a llarg termini 45.000 

ACTIU CORRENT 21.293.883 

Existències 151.191 

Usuaris i d’altres deutors de l’activitat 18.667.797 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 34.935 

Inversions financeres a curt termini 1.115.000 

Periodificacions a curt termini 16.523 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 1.308.437 

TOTAL ACTIU 35.452.071 

PATRIMONI NET I PASSIU TOTAL 

PATRIMONI NET 34.006.461 

Fons propis 20.461.828 

Dotació fundacional 1.893.002 

Reserves 18.950.117 

Excedent de l’exercici (381.291) 

D’altres aportacions socis 0 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 13.544.633 

PASSIU NO CORRENT 39.638 

Deutes a llarg termini 39.638 

PASSIU CORRENT 1.405.971 

Provisions a curt termini 63.000 

Deutes a curt termini 42.964 

Deutes amb entitats de crèdit 0 

D’altres deutes a llarg termini 42.964 

Beneficiaris-Creditors 14.232 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar  1.285.775 

Proveïdors 180.829 

D’altres creditors 1.104.946 

Periodificacions a curt termini 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 35.452.071 

Quadre 4 

Tal com s’indica en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés 
l’àrea de despeses de personal de l’exercici 2013, que tenen un import de 
6.963.608 euros, que representen el 56,7% de les despeses registrades en 
el compte de resultats de l’exercici 2013 i que s’han incrementat en un 
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percentatge del 324,3% respecte a l’exercici anterior. Com a resultat de la 
fiscalització efectuada sobre aquestes despeses, en l’apartat següent es 
detallen els aspectes més significatius observats. 

5.3 Despeses de personal 

El personal de FISABIO en els exercicis 2012 i 2013, juntament amb la 
variació experimentada en aquests exercicis en cadascuna de les 
categories professionals, s’expressa en el quadre següent: 

 2013 2012 Variació 

Personal directiu 1 1 0% 

Responsables de departament 1 1 0% 

Personal administratiu 15 3 400% 

Personal tècnic 21 3 600% 

Personal d’investigació i assistència 242 12 1.961,7% 

Becaris 10 0 - 

Total 290 20 1.350% 

Quadre 5 

Com es pot comprovar, el procés d’integració de diverses entitats en 
FISABIO ha representat que els empleats passassen de 20 persones en 
l’exercici 2012 a un total de 290 en l’exercici 2013, el que representa un 
increment molt significatiu del 1.350%, que s’ha produït, 
fonamentalment en el personal adscrit a la investigació. 

El detall de la composició de la partida “Despeses de personal” del 
compte de resultats en els exercicis 2013 i 2012, així com les variacions 
experimentades, és el següent, expressat en euros: 

 2013 2012 Variació 

Sous i salaris 5.362.304 1.245.913 330,4% 

Indemnitzacions 21.943 10.158 116% 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 1.579.237 384.512 310,7% 

D’altres despeses socials 123 468 (73,7%) 

Total 6.963.608 1.641.051 324,3% 

Quadre 6 

Els comptes anuals reflecteixen de manera adequada les despeses de 
personal de la Fundació de l’exercici, encara que en l’anàlisi de les dades 
aplegades en els models presentats en l’Agència Estatal de 



Fundació per al foment de la investigació sanitària i biomèdica de la Comunitat 
Valenciana (FISABIO). Exercici 2013 

60 

l’Administració Tributària referides a les despeses de personal i a la seua 
comptabilització, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- S’han comparat les xifres dels models 111 i 190 referits a les 
retencions i ingressos a compte en l’IRPF, havent-se observat una 
diferència de 46.466 euros, a causa d’un error material en una de les 
fundacions integrades en FISABIO. 

- Entre les dades aplegades en el model 111 i la comptabilitat hi ha 
diferències significatives, causades pel fet que en el model 
esmentat, en compliment de la normativa vigent, s’han inclòs les 
retribucions a professionals que no estan en la plantilla de la 
Fundació, que es comptabilitzen en els comptes de les retribucions 
a professionals independents. 

En l’exercici 2013, com a conseqüència de la integració en FISABIO de 
diverses entitats i de l’elaboració d’una nova relació de llocs de treball, 
s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- S’ha realitzat una reorganització de l’organigrama de la Fundació i 
de les funcions del seu personal, amb la consegüent 
homogeneïtzació de les condicions retributives de determinats llocs 
de treball i canvis retributius en altres supòsits, com a 
conseqüència de la responsabilitat assignada a cadascun. 

- En alguns supòsits s’han produït increments salarials superiors al 
14%, encara que s’ha constatat que la massa salarial de FISABIO en 
el seu conjunt s’ha reduït en un 9% respecte a la massa salarial 
agregada de les sis entitats consolidades. 

En aquest sentit, s’ha comprovat que FISABIO disposa d’una proposta 
valorada de relació de llocs de treball, en la qual s’inclouen els diferents 
llocs existents, amb expressió de la persona que l’ocupa, l’àrea o 
departament al qual està assignat, el grup al qual pertany i la retribució 
assignada. 

En la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que FISABIO no ha 
establit un acord de condicions de treball que regule les de tot el seu 
personal, de manera que aquestes condicions estan determinades per 
referència a les de convenis sectorials o per les clàusules dels contractes 
de treball individuals. 

S’ha revisat una mostra d’expedients de personal, i s’ha comprovat que, 
amb caràcter general, no s’hi acredita la titulació acadèmica dels 
empleats. 

En la revisió efectuada en una mostra de les nòmines de FISABIO, s’ha 
comprovat que les retribucions satisfetes a cadascun dels empleats 
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s’ajusten a les disposicions previstes per a cadascun, així com que la 
gestió i comptabilització s’ha realitzat de manera adequada. 

En la data de tancament de l’exercici 2013 estaven pendents de resolució 
set procediments de matèria laboral, encara que amb posterioritat en 4 
d’aquests s’han formalitzat actes de conciliació, en totes les quals 
FISABIO ha acceptat la improcedència del comiat i s’han acordat 
indemnitzacions per una suma conjunta de 26.847,68 euros. 

En la data d’aprovació de l’Informe es troben pendents de resolució 
definitiva tres procediments judicials en matèria laboral, havent-se 
realitzat unes provisions de 63.000 euros per cobrir aquesta contingència. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de FISABIO està subjecta a la Llei de Contractes del Sector 
Públic, el text refós de la qual va ser aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre (LCSP). 

En la mesura en què FISABIO té la consideració de poder adjudicador, 
d’acord amb el que disposa en l’article 3.3 de l’LCSP, interessa tenir en 
compte les previsions legals següents: 

- En la preparació dels contractes ha de seguir les regles establides en 
l’article 137 de l’LCSP. 

- En l’adjudicació dels contractes s’aplicarà el que preveu en l’article 
190 de l’LCSP per als contractes subjectes a regulació harmonitzada, 
o bé l’article 191 de l’LCSP, per als contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. 

Les previsions legals esmentades s’apliquen amb independència de les 
regles generals establides en l’LCSP aplicables a tot el sector públic. 

En virtut d’un acord del Consell de la Generalitat, FISABIO té la 
consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat, 
de les seues entitats autònomes i entitats de dret públic, sempre que 
aquestes tinguen la condició de poder adjudicador, i resta obligada a 
executar els treballs i activitats que, inclosos en els seus fins 
fundacionals, aquests li encarreguen. 

Els encàrrecs seran retribuïts per mitjà de tarifes les quanties de les 
quals seran elaborades i aprovades per l’Administració de la Generalitat. 
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6.2 Instruccions de contractació 

El 19 de desembre de 2013 el Patronat de FISABIO va aprovar, d’acord 
amb l’article 334 de l’LCSP, unes instruccions de contractació d’obligat 
compliment intern, en les quals es regulen els procediments de 
contractació, en els supòsits de contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

Després d’analitzar-les hem comprovat que s’han millorat de manera 
significativa respecte de les anteriors, encara que cal formular les 
consideracions següents: 

- En les instruccions no s’especifiquen els criteris que cal tenir en 
compte per a aplicar el procediment restringit, circumstància que 
hauria de ser resolta per a exercicis futurs. 

- En el mateix sentit, amb la finalitat de millorar el contingut de les 
instruccions de contractació seria convenient que es regulara de 
manera específica el procediment de modificació contractual. 

6.3 Perfil del contractant 

Hem comprovar que la informació del perfil de contractant es troba en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, des de la qual es produeix 
la difusió de la informació, a la qual també es pot accedir des de la seu 
electrònica de FISABIO, que connecta amb la dita Plataforma de 
Contractació mitjançant un enllaç. 

6.4 Revisió dels contractes formalitzats en l’exercici 

En la informació facilitada per FISABIO s’indica que en l’exercici 2013 
solament s’ha formalitzat el contracte gestionat en l’expedient 2/2013, 
relatiu al manteniment de l’edifici, instal·lacions, equipament, mobiliari i 
viaris de FISABIO Oftalmologia Mèdica, que ha sigut analitzat. 

En la revisió del mencionat expedient de contractació, adjudicat pel 
procediment obert, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- Entre els criteris d’adjudicació, el preu té un percentatge del 70%, 
enfront de 4 criteris subjectius més que tenen una rellevància 
menor; s’ha comprovat que aquests criteris s’han aplicat de manera 
correcta. Cal concloure, doncs, que han complit els principis 
previstos en l’article 1 de l’LCSP. 

- Com que qui posteriorment seria l’adjudicatari del contracte podia 
incórrer en un supòsit de baixa temerària, se li va requerir perquè 
justifiqués la proposició presentada, amb justificació expressa del 
preu ofertat, en el sentit regulat en l’article 152 de l’LCSP. 
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- No s’ha publicat en el perfil de contractant la licitació i adjudicació 
del contracte, encara que s’ha comprovat que els contractes 
formalitzats en l’exercici 2014 sí que han sigut publicats en el perfil 
de contractant. 

Hem revisat un total de 13 contractes menors formalitzats per FISABIO 
en l’exercici 2013, i s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- No hi ha constància en els expedients que l’òrgan competent haja 
autoritzat les propostes de despesa que s’hi refereixen abans que es 
realitzassen. 

- En el mateix sentit, tampoc consta que les despeses referides a 
l’antiga Fundació Oftalmològica del Mediterrani, actual FISABIO 
Oftalmologia Mèdica, hagen sigut autoritzades abans que es 
realitzassen. 

Es considera necessari, com una mesura bàsica de control intern, que els 
responsables de FISABIO, en tots els supòsits, autoritzen les propostes de 
despesa abans que aquesta es realitze. 

Hem comprovat que FISABIO ha complit amb l’obligació de presentar la 
relació anual de contractes de l’exercici en la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb el que estableix l’acord del Consell d’aquesta Institució del 
13 de setembre de 2013. 

7. RECOMANACIONS 

Com a conseqüència dels treballs de fiscalització realitzats en els 
comptes anuals de l’exercici 2013 de FISABIO, i amb independència de les 
conclusions que s’apleguen en l’apartat 2 de l’Informe, fem les 
recomanacions següents, algunes de les quals s’aplegaven en l’informe 
de fiscalització de FISABIO de l’exercici 2011 i es reiteren: 

a) És necessari que FISABIO continue amb el procés 
d’homogeneïtzació dels procediments de gestió de les distintes 
àrees de l’administració de l’Entitat, tenint en compte les 
recomanacions dels informes de la Sindicatura de Comptes, en el 
sentit exposat en l’apartat 4.1 de l’Informe. 

b) L’Entitat FISABIO ha de completar el contingut de la memòria dels 
seus comptes anuals, incloent-hi informació sobre l’epígraf 
“Periodificacions a curt termini” del passiu del balanç, en especial 
pel que fa a la seua naturalesa, composició, moviments i criteris de 
registre comptable, segons indiquem en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

c)  En el sentit exposat en l’apartat 5.1 de l’Informe, FISABIO ha de 
presentar el seu pla d’actuació anual en el Protectorat de 
Fundacions de la Generalitat, dins de l’últim trimestre de l’any 
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anterior al que haja d’aplicar-se. Aquesta recomanació s’aplegava 
en l’informe de fiscalització de l’exercici 2011 i es reitera en aquest 
Informe. 

d)  L’entitat FISABIO s’ha d’ajustar en els seus pagaments als terminis 
establits en l’article 4 de l’LMOC, a fi d’evitar que els creditors 
sol·liciten interessos de demora, segons indiquem en l’apartat 5.1 
de l’Informe. 

e) Com s’indica en l’apartat 5.3 de l’Informe, la regulació de les 
condicions de treball dels empleats de FISABIO s’ha de realitzar per 
mitjà d’un acord que considere tants els aspectes econòmics com 
els d’una altra naturalesa. 

f) Cal que FISABIO valore la quantia de la provisió realitzada per a 
preveure les conseqüències de la resolució definitiva dels 
procediments judicials en matèria laboral, a fi de garantir que es 
puga cobrir aquesta contingència, en el sentit indicat en l’apartat 
5.3 de l’Informe. 

g) L’Entitat FISABIO ha de modificar les seues instruccions de 
contractació a fi d’especificar els criteris que cal tenir en compte en 
el procediment restringit i regular de manera específica el 
procediment de modificació contractual, segons es detalla en 
l’apartat 6.2 de l’Informe. Aquestes recomanacions es van aplegar 
en l’informe de fiscalització de l’exercici 2011 i es reiteren en aquest 
Informe. 

h) Con s’assenyala en l’apartat 6.4 de l’Informe, a fi de millorar els 
sistemes de control intern instaurats per FISABIO, recomanem que 
l’òrgan competent deixe constatació, en tots els casos, de 
l’autorització prèvia de les despeses, així com del vistiplau del 
departament o servei encarregat de rebre-les. Aquesta recomanació 
es recollia en l’informe de fiscalització de l’exercici 2011 i es reitera 
en aquest Informe. 


