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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2016 (PAA2016), ha auditat l’àrea 
d’ingressos, inclosa en els comptes anuals de 2015 de CulturArts 
Generalitat (Entitat), a la qual s’ha limitat l’abast de l’auditoria financera 
realitzada. 

Els comptes anuals de CulturArts comprenen el balanç a 31 de desembre 
de 2015, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici 
acabat en la data esmentada, i s’adjunten íntegrament en l’annex I 
d’aquest Informe. 

Com a part de l’auditoria financera s’ha planificat i executat una revisió 
de compliment d’altres obligacions legals, a fi d’emetre una conclusió de 
seguretat limitada sobre si les activitats, operacions financeres i la 
informació reflectida en els estats comptables de 2015 són conformes en 
tots els aspectes significatius amb les normes aplicables. 

2. RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS PEL QUE FA ALS COMPTES 
ANUALS 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals 
adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de CulturArts, conformement amb el 
marc normatiu d’informació financera aplicable, que s’identifica en la 
nota 2 de la memòria dels comptes esmentats, i del control intern que 
consideren necessari per a permetre preparar comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals mencionats van ser formulats pel director general de 
CulturArts el 26 d’abril de 2016 i van ser aprovats pel Consell de Direcció 
el dia 20 de juliol de 2016, amb posterioritat a la seua presentació en la 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, 
conformement a la normativa d’aplicació, que es va realitzar el dia 29 de 
juny de 2016, juntament amb els informes d’auditoria realitzats d’acord 
amb el que preveu en l’article 119 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHP). 

En l’informe de regularitat comptable emés per la Intervenció General 
s’expressa una opinió amb les excepcions següents: 

- CulturArts no ha registrat comptablement el dret derivat de la 
cessió d’ús de tres béns immobles, ja que no està formalitzat 
jurídicament, ni disposa de documentació acreditativa que en 
justifique la valoració. 



CulturArts Generalitat. Exercici de 2015 

55 

- L’Entitat no disposa d’un estudi de la deterioració dels principals 
béns que componen l’immobilitzat intangible i immobilitzat 
material que permeta determinar, si és el cas, les correccions de 
valor d’aquests actius que cal realitzar en l’exercici 2015, 
conformement amb els principis i normes comptables de valoració 
generalment acceptats.  

- De les estimacions realitzades en l’exercici per CulturArts, a 31 de 
desembre de 2015, com a part del saldo del compte de “Creditors 
diversos” del passiu corrent del balanç dels comptes anuals, es 
recullen 1.771 milers d’euros pendents de pagament. D’aquests, 
l’Entitat desconeix quin tractament comptable tindran en el futur, 
en la data de tancament de l’exercici, de manera que no s’ha pogut 
aconseguir evidència suficient sobre la raonabilitat del saldo. 

- No es va rebre resposta a la sol·licitud de confirmació enviada a 
l’assessor jurídic de l’Entitat, motiu pel qual no es va poder verificar 
la possible existència de demandes i litigis que pogueren afectar els 
comptes anuals de l’exercici. 

En l’informe esmentat es recull, així mateix, un paràgraf d’èmfasi que es 
refereix a la necessitat del suport financer de la Generalitat, que es 
manté des de la constitució de CulturArts, mitjançant aportacions de 
subvencions corrents i de capital, així com la seua tutela per garantir els 
deutes amb entitats financeres, de manera que segueix el principi 
d’empresa en funcionament. 

L’informe de gestió adjunt als comptes anuals de l’exercici 2015 conté les 
explicacions que el director general considera oportunes sobre la situació 
de l’Entitat, l’evolució dels seus negocis i sobre altres assumptes, i no 
forma part integrant dels comptes anuals. S’ha comprovat que la 
informació comptable que conté l’informe de gestió esmentat concorda 
amb la dels comptes anuals de l’exercici. En aquest context, el treball 
s’ha limitat a verificar l’informe de gestió amb l’abast mencionat, i no 
inclou la revisió d’informació distinta de l’obtinguda a partir dels 
registres comptables de l’Entitat. 

Els administradors de CuturArts, a més de la responsabilitat de formular 
i presentar els comptes anuals que s’adjunten, han de garantir que les 
activitats, operacions financeres i la informació que s’hi reflecteixen són 
conformes amb les normes aplicables i establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En particular, 
han de garantir que la gestió de l’activitat contractual es realitza 
conformement amb la normativa jurídica que hi és d’aplicació. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre l’àrea d’ingressos, de manera que la fiscalització realitzada és 
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d’abast limitat i no versa sobre els comptes anuals en el seu conjunt, 
sinó exclusivament sobre l’àrea esmentada; i s’ha realitzat 
conformement amb els Principis fonamentals de fiscalització de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques 
aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes, que es recullen en el 
Manual de fiscalització de la Institució. 

Els principis i normes anteriors exigeixen que es complisca amb els 
requeriments d’ètica, i que es planifique i execute el treball a fi d’obtenir 
una seguretat raonable que els elements revisats dels comptes anuals 
que estan lliures d’incorreccions materials. Així mateix, es tindrà present 
l’activitat contractual i la informació relacionada que es reflecteix en els 
comptes anuals de l’exercici 2015 són conformes en tots els aspectes 
significatius amb les normes sobre contractació pública aplicables. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els 
comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de 
l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els 
comptes anuals, deguda a frau o error. 

Quan efectua les dites valoracions del risc, l’auditor té en compte el 
control intern rellevant perquè l’Entitat prepare els epígrafs indicats dels 
comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d’auditoria que 
siguen adequats, en funció de les circumstàncies i no amb la finalitat 
d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’Entitat. 

Una fiscalització adequada també inclou l’avaluació de l’adequació de les 
polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables que haja realitzat la direcció, així com la valoració de la 
presentació dels epígrafs revisats. 

Es considera que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió de fiscalització que es 
recull en l’Informe. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Opinió 

En la nostra opinió, excepte pels efectes que es puguen derivar de la 
limitació a l’abast que es descriu en el paràgraf següent, l’àrea 
d’ingressos del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2015 
s’ha preparat en tots els aspectes significatius, conformement amb el 
marc normatiu d’informació financera que hi és d’aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que s’hi contenen. 

No s’ha rebut resposta a la sol·licitud de confirmació enviada a 
l’Advocacia de la Generalitat, motiu pel qual no s’ha pogut verificar la 
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possible existència de demandes o litigis que es trobassen oberts el 31 de 
desembre de 2015 i que poguessen afectar els comptes anuals de 
CulturArts. 

4.2  Paràgraf d’èmfasi 

Cridem l’atenció pel que fa al que s’assenyala en la nota 2.3 de la 
memòria dels comptes anuals, on s’expressa que l’Entitat ha formulat els 
comptes anuals sota el principi d’empresa en funcionament, atés que la 
Generalitat, com a titular, facilita el suport financer imprescindible, 
mitjançant l’aportació de subvencions corrents i de capital. Aquest 
qüestió no modifica l’opinió expressada. 

5. FISCALITZACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Com a resultat del treball efectuat, en el curs de la fiscalització s’ha posat 
de manifest una circumstància que representa un incompliment 
significatiu de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics. 

En la determinació de les quanties dels preus públics de l’Entitat s’han 
incomplit diversos preceptes rellevants de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
Taxes i Preus Públics (LTPP) i del Decret 103/2014, de 4 de juliol, del 
Consell, pel qual es regulen els preus públics de la Generalitat (DPPG); 
aquesta determinació s’ha realitzat per procediments que no s’ajusten a 
aquests textos legals (apartats 3 i 6 de l’apèndix 1). 

Com a part de la revisió realitzada, en l’apèndix 1 s’inclou un detall 
d’aquelles observacions i constatacions relacionats amb la fiscalització 
de la legalitat dels ingressos que, encara que no afecten les conclusions 
generals, es considera que poden ser d’interés per als destinataris o 
usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització, cal efectuar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit per a millorar la gestió econòmica i 
administrativa de l'Entitat:  

a) El Consell de Direcció de l’Entitat ha d’aprovar els comptes anuals 
abans que la Intervenció General els presente en la Sindicatura de 
Comptes (apartat 2 de l’Informe). 

b) CulturArts ha de promoure la modificació del Reglament Orgànic i 
Funcional de l’Entitat (ROF), a fi d’adaptar-lo a l’LHP, analitzant 
totes les conseqüències que ha determinat que entrés en vigor 
(apartat 1 de l’apèndix 1). 

c) La Direcció General de CulturArts ha de sol·licitar formalment a la 
Intervenció General de la Generalitat que dictamine sobre les 
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normes de comptabilitat que ha d’aplicar, en funció del que disposa 
l’article 126 de l’LHP (apartat 1 de l’apèndix 1). 

d) CulturArts ha de garantir la creació i posterior provisió de la plaça 
d’auditor intern prevista en l’article 11 del ROF, amb la finalitat que 
es puguen realitzar de manera efectiva les funcions de control 
intern (apartats 1 i 2 de l’apèndix 1). 

e) És necessari que s’elaboren manuals o instruccions internes que 
detallen la manera en què s’ha de desenvolupar el procés de gestió 
d’ingressos, a fi de garantir un funcionament homogeni dels 
diferents centres de què disposa (apartat 2 de l’apèndix 1). 

f) Les modificacions que s’introduïsquen en el pla d’activitats durant 
l’exercici, han de ser aprovades pel Consell de Direcció de 
CulturArts, a fi d’actuar d’acord amb el que disposa l’article 6.b) del 
ROF (apartat 3 de l’apèndix 1). 

g) Amb motiu de la finalització dels contractes amb les diferents 
empreses que presten els serveis de venda d’entrades, es recomana 
que es formalitze un contracte únic, a fi d’obtenir unes millors 
condicions econòmiques per a l’Entitat (apartat 3 de l’apèndix 1). 

h) CulturArts ha d’ampliar la informació que ofereix en la memòria 
d’activitats que formalitza anualment, valorant el grau de 
satisfacció amb la programació realitzada, en funció de les dades 
d’exercicis anteriors o del cost que haja tingut (apartat 3 de 
l’apèndix 1). 

i) L’Entitat ha d’ajustar-se als terminis de cobrament establits en els 
contractes pel lloguer de les seues instal·lacions per a la celebració 
d’esdeveniments (apartat 6 de l’apèndix 1). 

En l’apèndix 2 s’inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en l’informe de l’exercici anterior i d’aquelles 
que cal reiterar en aquest Informe. 
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APÈNDIX 1. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA REVISIÓ FINANCERA 

1.  Normativa i grau d'aplicació 

CulturArts és una entitat de dret públic de les previstes en l'article 3.2.d) 
de l'LHP, denominació que s'expressa en l'article 1.1 del ROF de l'Entitat, 
tot i que es fa esment a la derogada Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana. En aquest context, seria recomanable que es 
modifiqués el ROF i s'adaptés a la normativa vigent, analitzant les 
conseqüències que l'entrada en vigor de la dita Llei ha tingut en el 
funcionament de CulturArts. 

En el sentit expressat, en relació amb les disposicions recollides en el 
ROF de CulturArts, interessa ressaltar les circumstàncies següents que 
s'han posat de manifest en la fiscalització realitzada: 

- En l'article 19.2 del ROF s'estableix que la comptabilitat s'ajustarà a 
les normes aplicables a les entitats de dret públic de la Generalitat, 
tot i que la Intervenció General no ha concretat les normes de 
comptabilitat que ha d'aplicar l'Entitat, d'acord amb l'article 126 de 
l'LHP. 

- S'ha comprovat que CulturArts no disposa d'un auditor intern, tal 
com disposa l'article 11 del ROF, amb les funcions establertes en 
l'article 9 del Decret-Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de 
Mesures Urgents de Règim Econòmic i Financer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, que exercirà les seues funcions amb 
independència en el si de l'ens i informarà el Consell de Direcció. 

CulturArts no ha comptabilitzat ni quantificat els interessos de demora 
meritats i pendents de pagament al tancament de l'exercici, per 
incompliments del termini de pagament de les obligacions, en 
compliment del que disposa 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. En conseqüència, es desconeix l'impacte 
que l'esmentada quantificació dels interessos podria tenir en el compte 
de pèrdues i guanys de 2015. No obstant això, hem comprovat que en 
l'exercici 2015 s'ha reduït de forma notable el període mitjà de pagament, 
que ha passat a ser de 41 dies, quan en l'exercici 2014 era de 208 dies. 
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2. Ingressos de CulturArts 

En el quadre següent es mostra el desglossament per conceptes de la 
totalitat dels ingressos de l'exercici de 2015, comparats amb els de 
l'exercici de 2014. 

Quadre 1: Ingressos 

TÍTOL 
Saldo a 

31/12/2014 
Saldo a 

31/12/2015 
Diferència % 

Vendes de mercaderies 12.784 13.426 642 5,0% 

Prestacions de serveis 1.631.915 2.221.443 589.528 36,1% 

Subvencions oficials a l'explotació 371.666 490.169 118.503 31,9% 

Altres subvencions a l'explotació 3.400 7.274 3.874 113,9% 

Subvencions de capital traspassades 1.581.615 895.611 -686.003 -43,4% 

Ingressos per arrendaments 50.593 18.926 -31.667 -62,6% 

Ingressos per drets d'autor 1.464 0 -1.464 - 100,0% 

Ingressos comissió vendes 22.741 0 -22.741 - 100,0% 

Ingressos per serveis diversos 46.552 144.943 98.391 211,4% 

Ingressos de crèdits a llarg termini 896 511 -385 -43,0% 

Altres ingressos financers 7.529 0 -7.529 - 100,0% 

Ingressos extraordinaris 67 31.431 31.364 - 

Provisió d'existències aplicada 0 566.422 566.422 - 

Provisió per a insolvències de tràfic aplicada 0 287.887 287.887 - 

TOTAL 3.731.222 4.678.043 946.822 25,4% 

Com es pot observar en el quadre anterior, els ingressos en 2015 s'han 
incrementat en 946.822 euros, import que representa un percentatge 
d'increment del 25,4% respecte a l'exercici anterior. En aquest increment 
ha de tenir-se en compte l'aplicació de les provisions d'existències i de 
les insolvències de tràfic, així com l'augment en 589.528 euros en els 
ingressos per prestació de serveis. 

Cal indicar que l'Entitat no disposa de procediments interns normalitzats 
en l'àrea d'ingressos, circumstància rellevant, ja que CulturArts és el 
resultat de la fusió de diverses entitats, com a conseqüència del que 
disposa el Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional. En aquest context, es considera que l'aprovació d'uns 
procediments interns en l'àrea d'ingressos, contribuiria a garantir una 
homogeneïtzació en el funcionament dels diferents centres que 
conformen actualment CulturArts. 
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En el mateix sentit, CulturArts tampoc no té uns procediments 
normalitzats de control intern en l'àrea d'ingressos, que haurien de ser 
desenvolupats per l'auditor intern, que preveu l'article 11 del ROF, que 
no ha estat nomenat per l'Entitat. Per tant, el control en l'àrea 
d'ingressos es limita al que es pot fer en l'informe anual de la Intervenció 
General i el que realitza la pròpia Sindicatura de Comptes. 

3. Import net de la xifra de negocis 

En el quadre següent es presenta el desglossament per conceptes del 
saldo de l'import net de la xifra de negocis en l'exercici fiscalitzat i en 
l'anterior. 

Quadre 2: Import net de la xifra de negocis 

CONCEPTE 
Saldo a 

31/12/2014 
Saldo 

31/12/2015 

Vendes de mercaderies 12.784 13.426 

Prestacions de serveis 1.631.915 2.221.443 

TOTAL IMPORT XIFRA DE NEGOCIS 1.644.699 2.234.869 

Les vendes de mercaderies es corresponen amb la venda de llibres, CD, 
articles de botigues, imatges d'arxiu, etc. Aquestes vendes no 
representen un percentatge significatiu de l'import net de la xifra de 
negocis, ja que només representen un 0,6% del total i es produeixen 
fonamentalment en la Llibreria de la Generalitat. 

En el següent quadre es recull el desglossament dels ingressos per 
prestacions de servei en la data de tancament de l'exercici 2015. 
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Quadre 3: Ingressos per prestació de serveis 
 

CONCEPTE 
Saldo 

31/12/2015 

Taquilles teatres 872.647 

Taquilla Sala Berlanga 40.903 

Taquilla Festival d'Estiu 80.772 

Taquilles TP Castelló 324.755 

Taquilles Auditori Castelló 369.500 

Taquilla Filmoteca d'Estiu 44.579 

Actuació unitats artístiques cor GV 124.862 

Actuació unitats artístiques ballet GV 80.739 

Ingressos por restauració 133.495 

Patrocinis 108.302 

Altres conceptes 40.889 

PRESTACIONS DE SERVEIS 2.221.443 

El concepte de taquilles teatres, inclou els ingressos per la venda 
d'entrades dels teatres Principal i Rialto, que constitueixen el 39% dels 
ingressos totals de l'import net de la xifra de negocis de l'exercici 2015. 

El procés de la venda d'entrades es pot fer en les taquilles dels teatres, 
per internet o per telèfon, i és diferent la forma en què es comptabilitzen 
els ingressos en cada un d'aquests supòsits, d'acord amb els següents 
procediments: 

- En el cas de venda d'entrades en les taquilles dels teatres, el mateix 
dia de la venda es comptabilitza l'ingrés anticipat, amb el 
desglossament de la part que correspon a cada obra. A continuació, 
s'ingressa en el compte corrent, arxivant el comprovant signat, 
juntament amb l'enquadrament de caixa. D'aquesta manera, queda 
comptabilitzat l'ingrés anticipat el mateix dia que es compra en 
metàl·lic l'entrada en taquilla i es segella tant l'enquadrament de 
caixa com el comprovant corresponent, indicant que queda 
comptabilitzat el mateix dia i el número de registre comptable. 

- Per a la resta d'entrades venudes, l'empresa encarregada de la 
venda remet a CulturArts el total recaptat per cada setmana, 
desglossat segons obra i segons el canal de compra. Juntament amb 
aquesta llista, s'adjunta la factura per les comissions per vendes, 
signada i segellada per l'Entitat, que es descompten de la 
recaptació, de manera que la transferència que realitza l'empresa 
és per l'import recaptat menys l'import de les comissions. A 
aquestes fulles, s'adjunta també el comprovant bancari de la 
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transferència a favor de CulturArts. Amb tot això, el full amb la 
recaptació es segella i s'hi anota la data de comptabilització i el 
número de registre comptable, de la mateixa manera que en el cas 
de les entrades en metàl·lic. 

En un dia de representació, s'extrau una llista del nombre d'entrades 
venudes i el total de vendes desglossat per canal de venda i forma de 
pagament. Aquest document se signa també, donant el vistiplau i es 
segella amb un número de registre d'entrada i amb el número de registre 
comptable. És en aquest moment quan els ingressos anticipats són 
comptabilitzats i passen a registrar-se en el compte d'ingressos 
corresponent. 

En la revisió dels procediments desenvolupats per CulturArts relacionats 
amb els ingressos per prestació de serveis s'han posat de manifest les 
següents circumstàncies que interessa ressaltar: 

- El pla d'activitats va ser aprovat pel Consell de Direcció de l'Entitat 
en sessió realitzada el dia 30 de desembre de 2014, tal com estableix 
l'article 6.b) del ROF. No obstant això, hem comprovat que s'han 
efectuat modificacions en el pla d'activitats sense que el Consell de 
Direcció les haja aprovades, incomplint el que disposa l'esmentat 
precepte legal. 

- CulturArts tenia inicialment tres contractes amb diferents 
empreses per a la venda d'entrades, un a cada província. En juliol 
de 2014 va vèncer el contracte amb l'empresa que prestava servei a 
la província de Castelló i es va adjudicar a l'empresa que presta el 
servei a la província d'Alacant. 

 Es té constància que la finalització del contracte amb l'empresa que 
presta el servei a la província de València s'ha produït en el mes de 
setembre de 2016. En aquest context es considera convenient que 
CulturArts formalitze un únic contracte amb una empresa que 
preste el servei a tota la Comunitat, oferint unes condicions iguals 
per a cada un dels recintes que posseeix l'Entitat i procurant unes 
condicions econòmiques més avantatjoses. 

La previsió d'ingressos per vendes d'entrades de CulturArts apareix 
recollida en la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici 2015, en què es qualifiquen com a preus 
públics. En l'article 24 de l'LTPP i en l'article 1 del DPPG es disposa que 
tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries 
que se satisfacen per la prestació de serveis o la realització d'activitats 
efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests 
serveis o activitats pel sector privat, siguen de sol·licitud voluntària per 
part dels administrats. 
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En la revisió d'una mostra d'ingressos per prestació de serveis s'ha 
comprovat que l'import assignat per CulturArts per al preu de les 
entrades, s'inclou en el contracte amb la companyia que realitza 
l'espectacle, sense que s'haja ajustat als procediments per a 
l'establiment o modificació dels preus públics, ni s'haja justificat de cap 
manera la seua quantia, ni s'hi hagen establit controls específics. En 
aquest context, cal posar de manifest les circumstàncies següents: 

- No existeix cap document que justifique que els preus públics 
cobrisquen, com a mínim, els costos econòmics originats per la 
realització de les activitats, o la concurrència de raons socials, 
benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellen, que 
permeten assenyalar preus públics que resulten inferiors als 
esmentats paràmetres, d'acord amb l'article 25 de l'LTPP i l'article 2 
del DPPG. 

- La quantia dels preus públics no s'ha realitzat per una ordre de la 
Conselleria de la qual depenga CulturArts i a proposta d'aquesta o 
bé directament per l'Entitat, amb l'autorització prèvia de la 
Conselleria de la qual depèn, d'acord amb l'article 26.1 de l'LTPP i 
l'article 3.1 del DPPG. 

- CulturArts no ha elaborat les preceptives memòries 
economicofinanceres que han d'acompanyar les propostes 
d'establiment o modificació de la quantia de preus públics, 
justificant el seu import i el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents, conforme disposa l'article 26.2 de l'LTPP i l'article 3.2 
del DPPG. 

- No tenim constatació que CulturArts actualitze anualment la 
quantia dels preus públics en funció de l'evolució dels costos 
econòmics dels serveis o activitats, de manera que es cobreixen 
com a mínim aquests costos, en compliment del que preveu 
l'article 4.1 del DPPG. 

CulturArts, ha elaborat una memòria d'activitats en la qual s'esmenten 
totes les activitats realitzades en l'exercici 2015, però sense entrar a 
valorar el grau de satisfacció assolit, en comparació amb les realitzades 
l'any anterior o amb el cost de la programació. En aquest context, es 
considera necessari que es millore el contingut de la memòria, oferint 
més informació en el sentit exposat. 

4.  Subvencions oficials a l'explotació 

Les subvencions oficials a l'explotació representen el quart concepte més 
rellevant en els ingressos de CulturArts en l'exercici 2015, havent arribat 
a un total de 490.169 euros. 



CulturArts Generalitat. Exercici de 2015 

65 

S'ha revisat una mostra de les principals subvencions rebudes, que 
representen un 64,7% del total, i hem comprovat que els imports que 
figuren en el compte de pèrdues i guanys es corresponen, de forma 
raonable, amb les subvencions oficials a l'explotació percebudes per 
l'Entitat. 

5.  Subvencions de capital traspassades a resultats 

L'import de les subvencions de capital traspassades a resultats en 
l'exercici 2015 va ser de 895.611 euros, xifra que va comportar una 
reducció del 43,4%, respecte a la registrada en l'exercici anterior, que es 
pot desglossar de la manera següent: 

- Un import de 746.060 euros es correspon amb la dotació a 
l'amortització de l'exercici 2015 de tot l'immobilitzat que està 
subvencionat al 100%, en el qual no s'inclou el Projecte Cultural de 
Castelló, en el qual es traspassa la subvenció en virtut de 
l'amortització. 

- La xifra de 124.944 euros correspon a la part del Projecte Cultural de 
Castelló que està subvencionat, que en aquest supòsit no és el 
100%. 

- La resta de l'import, que puja a 24.607 euros, correspon a 
l'amortització del dret d'ús de l'edifici de Paterna procedent de 
l'IVAC, que es detalla a l'apartat 6 de la memòria dels comptes 
anuals. 

En el marc de la fiscalització realitzada s'ha revisat la documentació 
suport de la comptabilitat i hem comprovat que aquesta ha sigut 
adequada. 

6. Ingressos per serveis diversos 

El concepte d'ingressos per serveis diversos correspon, bàsicament, al 
lloguer de les instal·lacions de CulturArts per a realitzar esdeveniments. 
Els ingressos per aquest concepte en l'exercici 2015 van ser de 144.943 
euros, mentre que en l'exercici anterior van ser de 46.552 euros. 

S'ha revisat una mostra dels principals moviments d'aquest compte i 
s'ha posat de manifest, igual que s'ha comentat en relació amb la venda 
d'entrades, que no hi ha cap regulació específica que determine la 
quantia d'aquests ingressos, que tenen la consideració de preus públics, 
llevat que es tracte de taxes, si es refereixen al lloguer de béns de domini 
públic. En aquests supòsits el preu fixat es recull en cada un dels 
contractes que se signen, sense que es trobe justificat en cap document. 

Es considera necessari que l'Entitat regule aquests preus públics i les 
condicions de contractació de les seues instal·lacions, en el sentit 
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exposat en l'apartat 3 d'aquest apèndix, referit als preus per les entrades 
d'espectacles, i han de complir els mateixos requisits que per a aquests 
s'estableixen en l'LTPP i el DPPG. 

D'altra banda, en la revisió dels moviments del compte en què es 
registren aquests ingressos, s'ha comprovat que en les factures revisades 
no s'ha respectat el termini de cobrament estipulat en el contracte. 

7.  Provisions aplicades 

CulturArts ha aplicat, a 31 de desembre de 2015, provisions d'existències 
per 566.422 euros i provisions per insolvències de tràfic per una quantia 
de 287.887 euros. 

El saldo de provisions per insolvències de tràfic, sorgeix pel cobrament 
de deutes pendents que CulturArts va aprovisionar en 2014. En l'exercici 
2015 i com a conseqüència del cobrament d'alguns d'aquests crèdits 
donats de baixa, s'han comptabilitzat aquests ingressos per 287.887 
euros. Hem comprovat que la seua comptabilització ha sigut adequada. 

Quant als ingressos per l'aplicació d'existències per import de 566.422 
euros, es correspon amb l'anul·lació del saldo inicial del compte 390, 
"Deteriorament d'existències", que té la seua contrapartida amb el 
registre comptable pel qual es doten les existències de 2015, en el 
compte 693, "Pèrdues per deteriorament d'existències", que representen 
la pràctica totalitat de les existències a 31 de desembre del 2015. 
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APÈNDIX 2. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

En data 14 d'abril de 2016 el director general de CulturArts, en un escrit 
dirigit a la síndica de Comptes, va detallar les mesures que s'havien 
adoptat per a millorar, optimitzar i regularitzar la gestió de l'Entitat, en 
atenció als informes de la Sindicatura de Comptes i de la Intervenció 
General de la Generalitat. 

Amb independència de les consideracions expressades en l'esmentat 
escrit, en el marc de la fiscalització realitzada s'ha comprovat el grau 
d'implementació de les recomanacions recollides en l'informe de la 
Sindicatura de Comptes de l'exercici anterior i es considera necessari 
reiterar les següents recomanacions: 

a) CulturArts s'ha d'ajustar als terminis de pagament de les 
obligacions que estableix 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. 

b) En els supòsits en què es meriten interessos de demora que es 
troben pendents de pagament al tancament de l'exercici com a 
conseqüència de l'incompliment del termini de pagament de les 
obligacions, CulturArts ha de comptabilitzar-los adequadament. 

c) L'Entitat ha de procurar aprovar anualment la massa salarial 
establida per la Direcció General de Pressupostos i, al mateix temps, 
s'ha d'ajustar al caràcter limitador dels crèdits consignats en el 
capítol destinat a despeses de personal, establit en l'article 6.3 del 
Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial 
i Fundacional. 

d) És imprescindible que els expedients de contractació que es 
tramiten per la via d'urgència compten amb una declaració 
motivada que justifique que es dóna aquesta circumstància, a fi 
d'atendre una necessitat inajornable o siga necessari accelerar 
l'adjudicació dels quals per raons d'interès públic. 

e)  CulturArts ha de documentar formalment la cessió dels terrenys on 
s'ubica el Palau de Congressos de Peníscola, promovent totes les 
actuacions que estiguen al seu abast. 

f) L'Entitat ha d'elaborar manuals o instruccions internes que detallen 
les comprovacions que s'han de dur a terme durant tot el procés de 
concessió i justificació de les subvencions. 

g) Es recomana que s'òmpliga l'espai habilitat en els documents 
comptables per reflectir-ne la comptabilitat. 
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h) En les signatures d'autorització dels documents comptables s'ha de 
fer constar la identitat i el càrrec de les persones que en donen la 
conformitat, així com la data en què es formalitza. 

i) Cal que en les factures es faça constar la data de conformitat dels 
serveis prestats. 

 

 


