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1. LES FUNDACIONS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

Les fundacions són organitzacions constituïdes sense ànim de lucre que, 
per voluntat dels seus creadors, tenen afectat el seu patrimoni a la 
realització de finalitats d’interès general i gaudeixen de personalitat 
jurídica a partir de la inscripció de l’escriptura pública de la seua 
constitució en el Registre de Fundacions. 

L'article 33 de l'LFCV disposa que tindran la consideració de fundacions 
del sector públic de la Generalitat aquelles fundacions en què concórrega 
alguna de les circumstàncies següents: 

- Que es constituïsquen amb una aportació majoritària, directa o 
indirecta del Consell o dels ens del sector públic valencià. 

- Que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, 
estiga format en més d’un 50% per béns o drets aportats o cedits 
per les referides entitats. 

La creació de fundacions públiques de la Generalitat requerirà en 
qualsevol cas l'autorització prèvia del Govern Valencià, d'acord amb el 
que disposa l'article 5.3 de l'LHPGV. 

1.2 Normes jurídiques aplicables 

El règim jurídic de les fundacions del sector públic de la Generalitat ve 
determinat per diverses normes legals, entre les quals cal indicar les 
següents: 

De caràcter general i de fundacions: 

- 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. (LRSPF). 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Econòmic i Financer del Sector Públic Empresarial 
i Fundacional. (DLREF). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. (LMOC). 

 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats 
sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. 
(LESFL). 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. (LF). 
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- Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana. (LFCV). 

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

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

- Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, que aprova el Reglament 
d’aplicació de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i 
dels incentius fiscals al mecenatge i el Reglament d’aplicació de la 
Llei 49/2002 (RFESFL). 

- Els estatuts de cada una de les fundacions. 

La contractació de les fundacions públiques de la Generalitat es regula amb les 
normes jurídiques següents: 

- Llei de Contractes del Sector Públic, el text refós de la qual va ser 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
(TRLCSP). 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. (LCSP). 

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

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

- 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. 
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- 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. 

Les normes jurídiques que regulen el règim de comptabilitat de les fundacions 
públiques de la Generalitat són les següents: 

- 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. (LHPGV). 

- 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 (PGC d'entitats sense finalitats lucratives). 

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

- 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. (PGC PIMES). 

- 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. 

1.3 Òrgans de govern i control 

L'òrgan de govern i representació de les fundacions és el Patronat, 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, entre els quals s'escull 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. 
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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 a fi de facilitar el 
recte exercici del dret de fundació i assegurar 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 1 de gener de 
2013, era la Conselleria de Justícia i Benestar Social, al titular de la qual li 
correspon el Protectorat, sense perjudici de la possibilitat de la seua 
delegació o desconcentració. 

El Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, adscrit a la 
Secretaria Autonòmica de la conselleria competent, sota la dependència 
del Protectorat, té assignades les funcions següents: 

- 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 depòsit i arxiu dels documents establits en la normativa. 

- La legalització dels llibres que hagen de portar les fundacions. 

1.4 Règim financer 

En l’article 20.1 de l'LFCV s'indica que les fundacions, per al 
desenvolupament de les seues activitats, es finançaran 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. 

La destinació de les rendes i els ingressos de les fundacions la regula 
l'article 20.4 de l'LFCV, en el qual es disposa que a la realització de les 
finalitats fundacionals haurà de ser destinat almenys 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. 

En les fundacions, 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, tal com disposa l'article 20.5 de l'LFCV. 
  



Fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2013 

12 

1.5 Règim comptable 

Les fundacions del sector públic de la Generalitat estan subjectes al 
règim de comptabilitat pública, cosa que comporta l’obligació de retre 
comptes de les respectives operacions, qualsevulla que siga la seua 
naturalesa, a la Sindicatura de Comptes. 

Les dites fundacions formaran i retran els seus comptes d’acord amb els 
principis i normes de comptabilitat recollits en el PGC i en el Pla General 
de Comptabilitat d'entitats sense finalitats lucratives, d'acord amb el que 
disposa la disposició addicional 6a de l'LRSPF. 

Els comptes de les fundacions públiques de la Generalitat són documents 
que formen part del Compte General de la Generalitat, segons que 
disposa l’article 73 de l'LHPGV. 

En virtut del que ordena l'article 21.3 de l'LFCV, en el termini màxim de 
sis mesos des del tancament de l’exercici, els patronats hauran d’aprovar 
els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de resultats i la 
memòria que formen una unitat. 

La memòria completa, amplia i comenta la informació continguda en el 
balanç i en el compte de resultats i, al mateix temps, detalla 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, en el 
sentit previst en l'article 20.4 i 5 de l'LFCV. 

Els comptes anuals, una vegada aprovats pel Patronat de la fundació, 
hauran de ser presentats al Protectorat dins dels deu dies hàbils següents 
a la seua aprovació, el qual els examinarà i comprovarà que s’adequen a 
la normativa vigent i depositarà en el Registre de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana, tal com disposa l'article 21.8 de l'LFCV. 

Les subvencions de la Generalitat, d'acord amb l’apartat 1 de la norma de 
valoració 9a del PGC d'entitats sense finalitats lucratives, 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. 

El Patronat elaborarà i trametrà al Protectorat en els últims tres mesos de 
cada exercici, un pla d'actuació en el qual s'expressen els objectius i les 
activitat que desenvoluparan durant l'exercici següent, en compliment 
del que preveu l'article 21.9 de l'LFCV. 

1.6 Règim d'auditories 

L’article 21.6 de l'LFCV preveu un règim d’auditories per a les fundacions 
que indica que se sotmetran a auditoria externa els comptes de totes les 
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fundacions en les quals concórreguen, a la data de tancament de 
l’exercici, almenys dues de les circumstàncies següents: 

- Que el total de les partides de l’actiu supere els 2.400.000 euros. 

- Que l'import net del seu volum anual d'ingressos per l'activitat 
pròpia més, si s'escau, el de la xifra de negocis de la seua activitat 
mercantil siga superior a 2.400.000 euros. 

- Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici 
excedisca de cinquanta. 

- Que els preus que recapte dels seus beneficiaris representen més 
del 50% dels ingressos totals de l'exercici. 

- Quan el preu del contracte o contractes a què es refereix l'article 
22.8 de l'LFCV represente més del 15% de les despeses totals de 
l'exercici. 

- Que el valor dels títols representatius de la participació de la 
fundació en societats mercantils siga superior al 50% del valor total  
del seu patrimoni. 

- Que el valor de les alienacions o gravàmens de béns i drets de la 
fundació realitzats durant l'exercici econòmic supere el 50% del 
valor total del seu patrimoni.  

En el mateix sentit, també se sotmetran a auditoria externa, segons el dit 
precepte legal, 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 examinats i comprovat que 
s’adequen a la normativa vigent, les dipositarà en el Registre de 
Fundacions. 

Les fundacions del sector públic de la Generalitat estan sotmeses també 
al control que la Intervenció General de la Generalitat realitza sobre la 
seua gestió econòmica i financera, d'acord amb el que disposa l'article 61 
ter de l'LHPGV, que s'exerceix d'acord amb el que preveu el pla anual 
d'auditories d'aquest òrgan directiu. 

L’auditoria pública adopta tres modalitats: de regularitat comptable, de 
compliment i operativa. En virtut del que disposa l'article 62 bis.2 i 3 de 
l'LHPGV, els informes d'auditoria es trametran al titular de la fundació 
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controlada, al conseller d'Hisenda i Administració Pública i al del 
departament de qual depén o al que estiga adscrita la fundació. En el 
mateix sentit, els informes d'auditoria de comptes anuals es retran, en 
qualsevol cas, a la Sindicatura de Comptes juntament amb els comptes 
anuals. 

1.7 Reestructuració del sector públic fundacional 

Com a conseqüència de l'Acord del Consell de 2 de desembre de 2011, 
durant l'exercici de 2013 es va acordar la baixa en el Registre de 
Fundacions, de les següents: 

- Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals 

- Fundació Pro Esport 

- Fundació "Costa Azahar" Festivals 

- Fundació per a la Qualitat de l'Educació 

- Fundació Mediambiental Buseo 

- Fundació Aigua i Progrés 

- Foment del Cooperativisme 

- Fundació Generalitat Valenciana – Iberdrola 

En l'Acord del Consell de 2 de desembre de 2011 es va ratificar l'extinció 
de la Fundació Valenciana de la Qualitat, encara que es troba pendent 
d'acordar la seua liquidació definitiva i la baixa registral.  

En el mateix sentit, en l'Acord del Consell de 15 de juny de 2012 es va 
autoritzar l'extinció de la Fundació per a l'Estudi de la Violència-Centre 
Reina Sofia, encara que també es troben pendents de realitzar els tràmits 
necessaris per a la seua baixa definitiva. 

La reestructuració del sector públic fundacional s'ha realitzat també com 
a conseqüència del que preveu l'Acord del Consell de 3 d'agost de 2012, 
en el qual es va acordar el següent: 

- La baixa registral de la Fundació per a la Investigació en l'Hospital 
Universitari d'Alacant i de la Fundació per a la Investigació 
Biomèdica, la Docència i la Cooperació  Internacional i per al 
Desenvolupament de l'Hospital General Universitari d'Elx, que es 
van integrar en la Fundació per al Foment de la Investigació 
Sanitària i Biomèdica. En aquesta fundació també es van integrar la 
Fundació per a la Investigació en l'Hospital Universitari Doctor 
Peset de València i la Fundació Oftalmològica del Mediterrani, en 
virtut del que disposa l'Acord del Consell de 17 de maig de 2013. 

- Ratificació de l'extinció de la Fundació Servei Valencià d'Ocupació, 
Fundació de les Arts i de les Ciències, Fundació per a l'Estudi, 
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Prevenció i Assistència a les Drogodependències i Fundació de les 
Arts. 

- Increment de la dotació fundacional de la Fundació d'Estudis 
Borsaris i Financers que s'aportarà en un termini de cinc anys. En 
aquest context, encara que a 31 de desembre de 2013 mantenia el 
caràcter de fundació  pública de la Generalitat, en l'exercici de 2014 
ha passat a ser una fundació privada d'interès públic, per què la 
Generalitat ha perdut la condició de soci majoritari com a 
conseqüència que agents del sector privat han desemborsat les 
aportacions pendents en els terminis previstos. 

El procés de reestructuració del sector públic fundacional es completa 
amb el que disposa l'LRSPF, en la qual es preveuen les actuacions 
següents: 

- Autoritzar l'extinció de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia, les 
funcions de la qual seran assumides per l'entitat de dret públic 
CulturArts Generalitat, encara que en el moment de l'aprovació de 
l'Informe no s'ha fet efectiva. 

- Acordar que la Fundació la Llum de les Imatges concloga en 
l'exercici de 2014 la seua activitat programada sense que per part de 
la Generalitat i del seu sector públic es financen noves línies 
d'activitat, i acordar la seua extinció d'acord amb la normativa 
vigent en matèria de fundacions. 

- Pèrdua del caràcter de fundació del sector públic de la Generalitat i 
exclusió de la Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació, 
encara que aquestes disposicions no s'han fet efectives en el 
moment d'aprovació d'aquest Informe. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius de la fiscalització 

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 la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura 
de Comptes. 

Segons el precepte legal citat, el Consell de la Sindicatura va aprovar l'11 
de desembre de 2013 el Programa Anual d’Actuació de 2014, en el qual es 
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fixaven els ens que s’havien de fiscalitzar, tipus de fiscalitzacions per 
realitzar i l'abast de cada fiscalització. 

2.2 Abast de la fiscalització 

El Programa Anual d’Actuació de 2014 de la Sindicatura determina el 
conjunt d’entitats que formen la Generalitat i assenyala tres nivells de 
control diferenciats, segons els objectius i abast concrets establits per a 
cadascuna de les fiscalitzacions: el control general, el control sobre àrees 
significatives i el control formal de rendició de comptes. 

En l'esmentat Programa Anual es preveu per a la fiscalització de les 
fundacions del sector públic de la Generalitat el control d’àrees 
significatives i el control formal de la rendició de comptes. 

Els objectius de la fiscalització pel que fa a les fundacions incloses en què 
es realitza un control de les àrees significatives ha 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 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 fundacions incloses en aquest nivell de control d'àrees significatives 
han sigut les següents: 

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

- Fundació per a la Investigació Hospital Universitari i Politècnic La Fe 
de València (FIFE). 

Pel que fa a la resta de fundacions públiques de la Generalitat, s'ha 
realitzat un control formal de la rendició de comptes que ha consistit, 
bàsicament, a comprovar si la presentació dels comptes anuals a la 
Sindicatura de Comptes s’ha realitzat en temps i forma, si 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. 

Aquest control formal 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 fundacions incloses en aquest nivell de control formal 
han sigut les següents: 

- Fundació d’Estudis Borsaris i Financers (FEB) 

- Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) 
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- Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la CV (IPEC). 

- Fundació la Llum de les Imatges (FLI). 

- Fundació per a la Investigació en l’Hospital Clínic Universitari de 
València (FHCUV) 

- Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE) 

- Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per al 
Trobament Familiar (FAVIDE) 

- Fundació Palau de les Arts Reina Sofia (FPA) 

- Fundació per a la Investigació Agroalimentària (FIA) 

- Fundació Universitat Internacional de València (FUIV) 

- Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum (FCDL) 

3. CONTROL FORMAL DE RENDICIÓ DE COMPTES 

3.1 Fundacions públiques de la Generalitat sotmeses a aquest control 

Els aspectes més rellevants de les fundacions en les quals s'ha realitzat 
el control formal dels seus comptes anuals, quant a la creació i objectius 
juntament amb l’opinió, en el seu cas, de l’informe d’auditoria de 
comptes anuals de la IGG, són els següents: 

- Fundació d’Estudis Borsaris i Financers 

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. 

A partir de l'exercici 2014, després de la inscripció de l'augment de 
la dotació en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, 
la Generalitat ha deixat de tenir la participació majoritària en la 
Fundació, raó per la qual actualment té naturalesa privada. 

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

- Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani 

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 
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promoure l’educació i la formació en temes mediambientals 
mediterranis. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de la IGG presenta una 
opinió favorable, juntament amb un paràgraf d’èmfasi per 
l’aplicació del principi d’entitat en funcionament, en el qual destaca 
que la Fundació presenta uns fons propis negatius d'1.122.245 
euros, un fons de maniobra negatiu d'1.058.029 euros i un excedent 
negatiu de 55.995 euros, a la data de tancament de l'exercici de 
2013. 

- Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació 

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. 

En el moment d'aprovar aquest Informe, no s'ha presentat en la 
Sindicatura de Comptes l'informe d'auditoria de comptes anuals de 
la IGG. 

- Fundació la Llum de les Imatges 

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 dels comptes anuals de la IGG, conté una 
opinió amb quatre excepcions perquè els estats financers no 
inclouen una provisió per l'import estimat i meritat a la data del 
tancament de l'exercici de les indemnitzacions per l'acomiadament 
del personal de la Fundació. També hi conté errors significatius 
entre els imports reflectits en dos apartats i els epígrafs 
corresponents de la memòria i s'evidencia que cal reclassificar 
alguns saldos dels dits saldos financers. 
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- Fundació per a la Investigació en l’Hospital Clínic de València 

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 dels comptes anuals de la IGG, conté una 
opinió amb una excepció per la limitació a l’abast, en la qual 
s'indica que no s'ha pogut comprovar si s'ha practicat un adequat 
tall d'operacions a l'inici i al final de l'exercici perquè els ingressos 
comptabilitzats en concepte d'assajos clínics s'ajusten al principi de 
la meritació. 

- Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea 

Es va constituir 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. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de la IGG, emet una 
opinió favorable.  

- Fundació per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada 
Familiar 

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. 

En el moment d'aprovar aquest Informe, no s'ha presentat en la 
Sindicatura de Comptes l'informe d'auditoria de comptes anuals de 
la IGG. 

- Fundació Palau de les Arts Reina Sofia 

Es va constituir el dia 26 de gener de 2005. Té com a finalitats 
principals la promoció cultural. El seu objecte social és programar i 
gestionar activitats de naturalesa artística en els espais escènics del 
Palau de les Arts. 
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Com indiquem en l'apartat 1.7 d'aquesta introducció, l'LRSPF ha 
autoritzat l'extinció de la Fundació, les funcions de la qual seran 
assumides per l'entitat de dret públic CulturArts Generalitat, encara 
que en el moment de l'aprovació de l'Informe no s'ha fet efectiva. 

En el moment d'aprovar aquest Informe, no s'ha presentat en la 
Sindicatura de Comptes l'informe d'auditoria de comptes anuals de 
la IGG. 

- Fundació per a la Investigació Agroalimentària 

Constituïda el 29 d'abril de 2005. Té com a fins principals fomentar 
la investigació científica, el desenvolupament tecnològic, econòmic 
i de la sanitat animal i vegetal, així com la innovació dins del sector 
agroalimentari. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de la IGG, conté una 
opinió amb tres excepcions per un incorrecte tall d'operacions de 
despeses a la data de tancament  de l'exercici, per no practicar 
l'amortització de les despeses d'investigació i desenvolupament de 
projectes realitzats i per no haver registrat adequadament el deute 
amb la Generalitat derivat del mecanisme extraordinari de 
finançament per al pagament de proveïdors. 

- Fundació Universitat Internacional de València 

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, 
de potenciació de les arts i humanitats, i qualsevol altra activitat 
compatible amb la naturalesa universitària. 

En el moment d'aprovar aquest Informe, no s'han presentat en la 
Sindicatura de Comptes els comptes anuals de la fundació, ni 
l'informe d'auditoria de la IGG. 

- Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum 

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 dels comptes anuals de la Intervenció General 
de la Generalitat conté una opinió amb cinc excepcions perquè 
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l'entitat es troba en procés de liquidació i no és possible determinar 
si aquest procés conclourà en termini i d'acord amb les previsions 
realitzades, per un incorrecte tall de les operacions de despeses i 
ingressos en la data de tancament dels exercicis 2012 i 2013 i 
perquè la memòria no conté tota la informació requerida. 

3.2 Treball realitzat 

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

- 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 jurídica aplicable. 

- Analitzar els informes d’auditoria que, en virtut del que disposa 
l'article 61 ter de la LHPGV, ha realitzat la IGG, les conclusions dels 
quals les apleguem en l’apartat 3.1 d’aquesta Introducció. 

- Comprovar que el Patronat ha aprovat en l’últim trimestre de 
l’exercici de 2013 i tramès al Protectorat, el pla d’actuació, en el qual 
queden indicats els objectius i les activitats que es preveja 
desenvolupar durant l’exercici de 2014, en aplicació de l'article 21.9 
de l'LFCV. 

3.3 Fundacions que no han retut els comptes anuals de 2013 

Com hem comentat en l'apartat 1.5 d'aquesta Introducció, les fundacions 
del sector públic de la Generalitat estan subjectes al règim de 
comptabilitat pública, fet que determina l'obligació de retre comptes a la 
Sindicatura de Comptes, per mitjà de la IGG. 

L'única fundació pública de la Generalitat que no ha retut els comptes 
anuals de l'exercici de 2013 és la Fundació Universitat Internacional de 
València. 

3.4 Fundacions públiques que han retut els comptes anuals de 2013 

En relació amb les fundacions que han presentat els seus comptes 
anuals de 2013 en la Sindicatura de Comptes, cal formular les 
observacions següents: 

- Els comptes anuals de la Fundació La Llum de les Imatges i de la 
Fundació Palau de les Arts, s'han presentat el dia 31 de juliol de 
2014, i els de la Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum s'han 
presentat en data 13 de novembre de 2014. El termini per a la 
presentació dels comptes anuals d'aquests fundacions va acabar el 
30 de juny. 
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- Els informes d'auditoria dels comptes anuals de la Fundació per a la 
Investigació de l'Hospital Clínic de València i de la Fundació per a la 
Investigació Agroalimentària s'han presentat el dia 31 de juliol de 
2014. L'informe d'auditoria dels comptes anuals de la Fundació La 
Llum de les Imatges, es va presentar el 13 de novembre de 2014, 
mentre que el corresponent a la Fundació Centre d'Estudis Ciutat de 
la Llum s'ha presentat el dia 3 de desembre de 2014. En tots aquests 
supòsits, el termini per a presentar aquests informes, que s'han de 
presentar juntament amb els comptes anuals va finalitzar el 30 de 
juny. 

- En la data d'aprovació d'aquest Informe, la IGG no ha presentat els 
informes d'auditoria dels comptes anuals de la Fundació Institut 
Portuari d'Estudis i Cooperació, Fundació per a l'Atenció de les 
Víctimes del Delicte i per a la Trobada Familiar i Fundació Palau de 
les Arts Reina Sofia. 

En el quadre següent mostrem les conclusions dels informes d'auditoria 
de les sis fundacions que les han presentades juntament amb els 
comptes anuals de 2013, que hem detallat en l'apartat 3.1 d'aquesta 
Introducció. 

 

Fundació 
Opinió 
sense 

excepcions 

Opinió amb 
excepcions 

Fundació d'Estudis Borsaris i Financers 
 

 � 

Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani  � 
 

Fundació La Llum de les Imatges   � 

Fundació per a la Investiga. Hospital Clínic de València 
 

 � 

Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea  � 
 

Fundació per a la Investigació Agroalimentària 
 

 � 

Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum   � 

Quadre 1 

Pel que fa als informes d'auditoria dels comptes anuals de la IGG, cal 
esmentar les observacions següents: 

- El citat òrgan directiu de la Generalitat ha de presentar a la 
Sindicatura de Comptes tots els informes realitzats en les 
fundacions del sector públic valencià, juntament amb les 
respectives comptes anuals en el termini establit a l'efecte. 

- La IGG ha de prendre les mesures necessàries per a garantir que les 
fundacions que tenen excepcions en els seus informes d'auditoria 
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les esmenen i efectuen el corresponent seguiment en l'exercici 
següent. 

L'anàlisi de la informació tramesa per les fundacions, quant a la 
tramitació i contingut dels comptes anuals de les fundacions permet 
formular les observacions següents: 

- Els comptes anuals de la Fundació per a l'Atenció a les Víctimes del 
Delicte i per a la Trobada Familiar s'han retut en la Sindicatura de 
Comptes sense la preceptiva aprovació pel Patronat i s'ha 
comprovat que no s'han presentat en el Protectorat. 

- La memòria dels comptes anuals de la Fundació d'Estudis Borsaris 
no conté tota la informació exigida per l'article 21 de l'LFCV, article 
21.3 de l'RFCV i el PGC d'entitats sense finalitats lucratives. 

- El balanç i el compte de resultats de la Fundació d'Estudis Borsaris, 
de la Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació, així com de 
la Fundació per a la Investigació Agroalimentària no s'han format 
amb el detall que s'estableix en el PGC d'entitats sense fins 
lucratius. 

En l'annex I de l'Informe s'inclouen els comptes anuals i els informes 
d'auditoria de les fundacions que els han presentat en la Sindicatura de 
Comptes. 

Hem comprovat, per altra part, que els patronats de totes les fundacions 
han aprovat el pla d'actuació de l'exercici de 2014, que han tramés 
posteriorment al Protectorat, encara que les fundacions següents l'han 
presentat fora del termini establit en l'article 21.9 de l'LFCV, el qual 
disposa que ha de trametre's en els últims tres mesos anteriors a 
l'exercici en què hagen de desenvolupar-se les activitats previstes: 

- Fundació La Llum de les Imatges 

- Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea 

- Fundació Palau de les Arts Reina Sofia 

3.5 Balanços individuals i agregat 

Els quadres 2 i 3 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 2013. Totes les 
xifres estan expressades en euros. 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2013 (I) 

ACTIU        
A) ACTIU NO CORRENT        
Immobilitzat intangible        
Immobilitzat material        
Inversions en entitats del grup i associades a llarg ter.        
Inversions financeres a llarg termini        
Actius per impost diferit        
Deutors comercials no corrents        

B) ACTIU CORRENT        
Existències        
Usuaris i d’altres deutors de l’activitat pròpia        
Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar        
Inversions en entitats del grup i associades a curt ter.        
Inversions financers a curt termini        
Periodificacions a curt termini        
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents        

TOTAL ACTIU (A + B)        
        

PATRIMONI NET I PASSIU        
A) PATRIMONI NET   (A-1+A-2+A-3)        
A-1) Fons propis        
A-2) Ajustos per canvis de valor        
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts        

B) PASSIU NO CORRENT        
Provisions a llarg termini        
Deutes a llarg termini        

C) PASSIU CORRENT        
Provisions a curt termini        
Deutes a curt termini        
Deutes amb entitats del grup i associades a curt ter.        
Beneficiaris-Creditors        
Creditors comercials i d’altres comptes a pagar        
Periodificacions a curt termini        

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)        

Quadre 2 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2013 (II) 
ACTIU        

A) ACTIU NO CORRENT        
Immobilitzat intangible        
Immobilitzat material        
Invers. en entitats del grup i associades a llarg ter.        
Inversions financeres a llarg termini        
Actius per impost diferit        
Deutors comercials no corrents        

B) ACTIU CORRENT        
Existències        
Usuaris i d’altres deutors de l’activitat pròpia        
Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar        
Invers. en entitats del grup i associades a curt ter.        
Inversions financeres a curt termini        
Periodificacions a curt termini        
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents        

TOTAL ACTIU (A + B)        
        

PATRIMONI NET I PASSIU        
A) PATRIMONI NET   (A-1+A-2+A-3)        
A-1) Fons propis        
A-2) Ajustos per canvis de valor        
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts        

B) PASSIU NO CORRENT        
Provisions a llarg termini        
Deutes a llarg termini        

C) PASSIU CORRENT        
Provisions a curt termini        
Deutes a curt termini        
Deutes amb entitats del grup i associades a curt ter.        
Beneficiaris-Creditors        
Creditors comercials i d’altres comptes a pagar        
Periodificacions a curt termini        

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)        

Quadre 3
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3.6 Comptes de resultats individuals i agregat 

Els quadres següents 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 a 31 de desembre de 
2013. Totes les xifres estan expressades en euros. 
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2013 (I) 

CONCEPTES FISABIO FIFE FEB CEAM IPEC FLI FHCUV 
 Ingressos de l’activitat pròpia 11.547.071 8.337.645 451.407 1.642.413 608.258 4.479.064 5.859.450 
 Vendes i d’altres ingressos de l’activitat mercantil 0 0 0 304.959 309 0 0 
 Despeses per ajudes i altres (75.952) (2.418.148) 0 (381) (4.200) (360.000) (238.807)
 Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 0 0 0 0 0 
 Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0 0 0 0 
 Aprovisionaments (1.150.154) (32.400) (149.702) (7.826) (15.058) (14.064) (1.784.442)
 Altres ingressos de l’activitat 13.072 34.917 1.410 8.404 0 0 0 
 Despeses de personal (6.963.608) (4.960.337) (212.616) (1.524.657) (659.033) (1.532.684) (3.725.043)
 Altres despeses de l’activitat (2.811.003) (444.208) (99.022) (428.987) (145.643) (2.902.879) (121.933)
 Amortització de l’immobilitzat (1.255.642) (739.489) (3.135) (287.244) (5.109) (38.587) (38.172)
 Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’exced. de l’exercici 718.836 0 0 252.407 0 26.970 0 
 Excessos de provisions 0 0 0 0 0 0 0 
 Deterioració i resultat per alienacions d’immobilitzat (30.727) 0 0 0 0 0 0 
 Altres resultats 0 (6.204) 0 0 0 0 2.355 

 A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (8.105) (228.224) (11.658) (40.912) (220.476) (342.180) (46.592)
 Ingressos financers 68.892 767.063 15.520 0 268 335 87.265 
 Despeses financeres (4.861) (416.387) 0 (15.432) (3.088) (2) 0 
 Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 (13.708) 0 0 
 Diferències de canvi 0 (1.269) 0 349 0 0 0 
 Deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers 0 (10.152) 0 0 0 0 0 

 A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES 64.031 339.254 15.520 (15.083) (16.529) 333 87.265 
 A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS  55.926 111.029 3.861 (55.995) (237.004) (341.847) 40.674 
 Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 0 
 A.4) Variació de patrimoni net reconeguda en l’excedent de l’exercici  55.926 111.029 3.861 (55.995) (237.004) (341.847) 40.674 
 B.1) Variac. patrimoni net per ingr. i desp. reconeg. direct. en patrimoni 6.234.494 5.881.282 0 1.193.859 0 0 3.008.326 
 C.1) Variació patrimoni net per reclassificacions a l’excedent de l’exercici (6.634.822) (7.277.151) 0 (1.894.988) 0 (26.970) (2.729.652)
 D) Variac. patrimoni net per ingr. i desp. imputats directam. al patrimoni (400.328) (1.395.869) 0 (701.129) 0 (26.970) 278.674 
 E) Ajustos per canvis de criteri 0 (9.760.511) 0 0 0 0 0 
 F) Ajustos per errors 0 0 0 0 0 0 0 
 G) Variacions en la dotació fundacional o fons social 1.929.053 0 0 0 0 0 0 
 H) Altres variacions 36.009.491 0 0 0 0 0 0 
 I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ PATRIMONI NET EN L’EXERCICI 37.594.142 (11.045.350) 3.861 (757.124) (237.004) (368.817) 319.347 

Quadre 4  
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Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2013 (II) 

CONCEPTES FRE FAVIDE FPA FIA FCDL AGREGADO FRE 
 Ingressos de l’activitat pròpia 641.807 902.000 20.123.833 0 937.143 55.530.092 641.807 
 Vendes i d’altres ingressos de l’activitat mercantil 0 0 0 0 0 305.269 0 
 Despeses per ajudes i d’altres (1.878) (178.557) (4.255) 0 (13.373) (3.295.549) (1.878)
 Variació d’existències de productes terminats i en curs de fabricació 0 0 0 0 3.455 3.455 0 
 Treballs realitzats per l’Entitat per al seu actiu 0 0 0 1.602.047 0 1.602.047 0 
 Aprovisionaments (5.287) (4.050) (3.682.588) 0 (3.277) (6.848.847) (5.287)
 D’altres ingressos de l’activitat 0 0 2.259.392 6.286 0 2.323.481 0 
 Despeses de personal (487.692) (1.189.195) (14.144.116) (430.668) (733.632) (36.563.280) (487.692)
 D’altres despeses de l’activitat (42.402) (53.613) (7.261.438) (161.839) (644.453) (15.117.419) (42.402)
 Amortització de l’immobilitzat (8.420) (5.191) (662.219) (10.057) (13.701) (3.066.968) (8.420)
 Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’exced. de l’exercici 0 0 357.372 603.027 0 1.958.611 0 
 Excessos de provisions 0 0 0 0 0 0 0 
 Deterioració i resultat per alienacions d’immobilitzat (2.351) 0 (5.941) (1.602.047) 0 (1.641.066) (2.351)
 D’altres resultats 0 (58.451) 13.172 0 (24.621) (73.748) 0 

 A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT 93.777 
0 

(587.056) (3.006.788) 6.749 (492.458) (4.883.923) 93.777 
0  Ingressos financers 19 1 1.496 1.336 147 942.341 19 

 Despeses financeres (3.851) (7.134) (76.899) (6.749) (22.543) (556.946) (3.851)
 Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 (13.708) 0 
 Diferències de canvi 0 0 (1.435) 0 0 (2.355) 0 
 Deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers 0 (805) 0 0 0 (10.957) 0 

 A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (3.832) (7.937) (76.838) (5.413) (22.396) 358.375 (3.832)
 A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS  89.945 (594.994) (3.083.626) 1.336 (514.853) (4.525.548) 89.945 
 Impost sobre beneficis 0 0 (9.049) 0 0 (9.049) 0 
 A.4) Variació de patrimoni net reconeguda en l’excedent de l’exercici  89.945 (594.994) (3.092.675) 1.336 (514.853) (4.534.597) 89.945 
 B.1) Variac. patrimoni net per ingr. i desp. reconeg. direct. en patrim. net  3.500 0 138.963 0 0 16.460.424 3.500 
 C.1) Variació patrimoni net per reclassificacions a l’excedent de l’exercici 0 0 (357.372) 0 0 (18.920.955) 0 
 D) Variac. patrimoni net per ingr. i desp. imputats directam. al patrim. net 3.500 0 (218.409) 0 0 (2.460.530) 3.500 
 E) Ajustos per canvis de criteri 0 0 1.647.858 (1.601.500) 0 (9.714.153) 0 
 F) Ajustos per errors 0 0 0 12.836 0 12.836 0 
G) Variacions en la dotació fundacional o fons social 0 0 (1.647.858) 0 0 281.195 0 
 H) D’altres variacions 0 0 0 (1.630.466) 0 34.379.025 0 
 I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ PATRIMONI NET EN L’EXERCICI 93.445 (594.994) (3.311.084) (3.217.794) (514.853) 17.963.775 93.445 

Quadre 5 
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4. 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 2014, hem sol·licitat als 
responsables de la Fundació Palau de les Arts i de la Fundació per a la 
Investigació Agroalimentària, que van sotmeses a control d’àrees 
significatives en la fiscalització de l’exercici de 2012, que comunicaren a 
la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades o en estudi per a 
resoldre les incidències assenyalades en els informes del citat exercici. 

En la mesura que aquestes fundacions, en relació amb la fiscalització 
dels comptes de l'exercici de 2013, s'han inclòs dins del control formal, 
s'han analitzat les contestacions rebudes, de les quals cal destacar les 
següents: 

- La Fundació Palau d eles Arts Reina Sofia ha posat en pràctica en 
l'exercici de 2013 nou de les deu recomanacions que efectuàrem en 
l'informe de l'exercici anterior: ha elaborat i aprovat un nou 
organigrama, així com el pla d'actuació de l'exercici 2014; ha 
elaborat la memòria i els comptes anuals d'acord amb el model 
establit per la normativa vigent; també ha establit procediments de 
control de les invitacions i directrius i mecanismes per a l'avaluació 
d'ofertes i el control de despeses. 

- La Fundació per a la Investigació Agroalimentària ha posat en 
pràctica quatre de les recomanacions formulades: ha revisat els 
poders dels administradors establint mecanismes d'autorització de 
les contractacions, ha implantat procediments per a conèixer el 
grau d'execució dels serveis contractats i ha definit criteris per a 
estimar els interessos de demora pels ajornaments de pagaments a 
proveïdors. També manifesta que ha revisat les instruccions de 
contractació i que aquestes modificacions estan pendents de ser 
aprovades pel Patronat. 

5. COMENTARIS ALS INFORMES DE CONTROL D'ÀREES SIGNIFICATIVES 

En l'apartat 3.2 dels informes de fiscalització de la Fundació per a la 
Investigació en l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València i de la 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana, s'indica que com a resultat del treball efectuat, 
s'ha posat de manifest una circumstància que representa un 
incompliment rellevant de les normes legals aplicables a la gestió dels 
fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades, referida al fet que la 
IGG ha presentat a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals de la 
Fundació sense el preceptiu informe d'auditoria, circumstància que 
implica un incompliment del que disposa l'article 63 bis de la Llei 
d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. 
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Les conclusions anteriors s'han de matisar, ja que en data 13 de 
novembre i 3 de desembre de 2014, la IGG va presentar a la Sindicatura 
de Comptes els informes d'auditoria financera, de compliment i 
operativa de les esmentades Fundacions. 

Com que els dits informes s'han presentat amb retard, no han pogut ser 
analitzats en la fiscalització realitzada, ja que havia finalitzat el tràmit 
d'al·legacions i el Consell de la Sindicatura de Comptes havia aprovat 
l'Informe de fiscalització. 

En el mateix sentit, tampoc no han pogut ser modificats els apartats 3.2 
dels corresponents informes de fiscalització de les Fundacions, a fi de 
constatar que s'ha esmenat l'incompliment rellevant a què fem 
referència. 

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 de 
l'informe de fiscalització, corresponent a l’any 2013, aquest informe es 
van remetre al comptedant per tal que, en el termini concedit, hi 
formularen al·legacions. 

Transcorregut el dit termini no s'han rebut les al·legacions. 


