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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d'acord amb el que preveu el seu 
Programa Anual d’Actuació de 2016, ha fiscalitzat si la Fundació per a la 
investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe ha complit la 
legalitat vigent en matèria de contractació durant l'exercici de 2015. 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem realitzat un 
control formal de la rendició de comptes de l'exercici de 2015 a fi de 
comprovar si la seua formalització, aprovació i rendició és l'adequada. 

El marc normatiu que resulta aplicable el detallem en la introducció al 
volum de les fundacions del sector públic instrumental de la Generalitat 
de l'Informe del Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2015. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DE LA 
FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI I 
POLITÈCNIC LA FE EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL 
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

 Els òrgans de govern i de direcció han de garantir que les activitats de  
contractació i la informació relacionada que mostra en els seus comptes 
anuals resulten de conformitat amb les normes aplicables. En el mateix 
sentit, són responsables d'establir els sistemes de control intern que 
consideren necessaris per a garantir que aquestes activitats estiguen 
lliures d'incompliments legals i d'incorreccions materials degudes a frau 
o error. 

 Els esmentats òrgans són també responsables de formular i aprovar els 
comptes anuals de la Fundació de manera que expressen la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'Entitat, d'acord 
amb el marc normatiu d'informació financera aplicable (que s'identifica 
en la nota 2 de la memòria) i del control intern que consideren necessari 
per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció 
material deguda a frau o error. 

 Els comptes anuals de la Fundació de l'exercici de 2015, que s'adjunten 
com a annex I a aquest Informe, van ser formulats pel director general 
de l'Entitat en data 31 de març de 2016 i es van aprovar en la reunió del 
Patronat de la Fundació de 15 de juny de 2016. Posteriorment van ser 
reformulats el dia 28 de juny de 2016. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

 La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per la 
Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe 
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en l'exercici 2015, basada en la fiscalització realitzada. Amb aquesta 
finalitat hem realitzat el treball d'acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes aplegades en el Manual de fiscalització de la institució. Aquests 
principis exigeixen el compliment dels requeriments d'ètica, així com 
planificar i executar la fiscalització a fi d'obtenir una seguretat raonable 
que la gestió de l'activitat contractual s'ha efectuat en els seus aspectes 
significatius d'acord amb la normativa aplicable. 

 Una fiscalització demana aplicar procediments per a obtenir evidència 
d'auditoria sobre la legalitat d'operacions de contractació revisades. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la 
valoració dels riscos d'incompliments significatius de la legalitat. En 
efectuar les dites valoracions del risc, l'auditor té en compte el control 
intern rellevant per a garantir aquest compliment, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria adequats en funció de les circumstàncies i no 
amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern 
de l'Entitat. 

 Pel que fa al control formal la revisió efectuada s'ha limitat bàsicament a 
aplicar procediments analítics i activitats d'indagació. No s'ha dut a 
terme una auditoria financera, raó per la qual les conclusions del treball 
proporcionen sols una seguretat limitada. 

Es considera que l'evidència de l'auditoria proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l'opinió d'auditoria de 
compliment de la normativa relativa a contractació. 

4. OPINIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ 

 Al nostre parer, les activitats revisades de l'àrea de contractació i la 
informació reflectida en els comptes anuals corresponents a l'exercici de 
2015 de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i 
Politècnic la Fe, resulten de conformitat, en tots els aspectes 
significatius, amb la normativa aplicable a la gestió de la contractació. 

5. CONCLUSIONS SOBRE EL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE 
COMPTES 

 Els comptes anuals de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital 
Universitari i Politècnic la Fe, es van presentar en la Sindicatura de 
Comptes en el termini previst en l'article 8.1 de l'LSC que estableix que la 
Intervenció General de la Generalitat ha de presentar abans dels 30 de 
juny de l'any següent al de l'exercici econòmic a què corresponguen.  

 L'anàlisi de la informació tramesa per la Fundació en relació amb la 
tramitació i el contingut dels comptes anuals permet concloure que el 
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balanç i el compte de pèrdues i guanys s'han format amb el detall que 
s'estableix en el Pla General de Comptabilitat d'entitats sense fins 
lucratius i que la memòria que forma part dels comptes anuals conté la 
informació exigida per l'article 21 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana i l'esmentat PGC. 

 En l'annex I de l'Informe s'inclouen els comptes anuals i l'informe 
d'auditoria de regularitat comptable de la Intervenció General de la 
Generalitat, realitzat d'acord amb el que disposa l'article 121.1 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i 
de Subvencions. En l'informe s'expressa una opinió amb les excepcions 
següents: 

- L'immoble on la Fundació té la seu i exerceix part de la seua 
activitat, i sobre el qual ha realitzat inversions per 13,5 milions 
d'euros, és propietat de la Generalitat. No disposem de la 
informació necessària que permeta fer el registre comptable del 
valor del dret d'ús gratuït i avaluar la raonabilitat de l'amortització 
registrada de les inversions. 

- La memòria dels comptes anuals no informa sobre la situació de 
l'inici de l'expedient de revocació del préstec de 2,2 milions 
d'euros rebuda del Ministeri d'Economia, ja que la Fundació no té 
la titularitat de l'edifici en què estan fent-se les inversions objecte 
de l'ajuda. 

 En el dit informe d'auditoria també hi ha un paràgraf d'èmfasi en el qual 
es crida l'atenció sobre la nota 10.2 de las memòria dels comptes anuals, 
en la qual es descriu una incertesa relacionada amb el paràgrafs 
anteriors. 

6. RECOMANACIONS 

 Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions 
següents per a millorar la gestió econòmica i administrativa de la 
Fundació: 

- La Fundació ha de revisar les seues instruccions de contractació 
amb la finalitat de desenvolupar el seu contingut i adaptar-les a 
les necessitats i els procediments que desenvolupa, sense fer 
referències genèriques a la normativa general aplicable en matèria 
de contractació administrativa (apartat 1 de l'apèndix 1 de 
l'Informe). 

- És convenient que la Fundació reculla en el perfil de contractant 
tots els documents rellevants de cada un dels procediments de 
contractació que desenvolupa (apartat 2 de l'apèndix 1 de 
l'Informe). 
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- L'Entitat ha de complir amb l'obligació de trametre informació a la 
Sindicatura de Comptes sobre els contractes formalitzats en 
l'exercici, en compliment del que disposa l'article 29 de l'LCSP i en 
l'Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 13 de 
setembre de 2013 (apartat 5 de l'apèndix 1 de l'Informe). 

- En la tramitació dels expedients de contractació, la Fundació ha de 
formalitzar tots els tràmits establits en les seues instruccions de 
contractació, com ara l'elaboració de la memòria que justifique la 
naturalesa de les necessitats que s'han de cobrir i la seua 
idoneïtat, l'estimació del preu per a l'execució de la prestació, així 
com el procediment triat per a adjudicar el contracte (apartat 5 de 
l'apèndix 1 de l'Informe). 

-  L'Entitat ha de nomenar els responsables dels contractes que 
supervisen la seua execució, d'acord amb el que estableixen els 
diferents plecs de clàusules administratives (apartat 5 de l'apèndix 
1 de l'Informe). 

-  En la tramitació dels contractes menors la Fundació, d'acord amb 
el que estableixen les seues instruccions de contractació, s'ha de 
formalitzar la sol·licitud de pressupost previ, degudament aprovat 
per l'òrgan competent, mitjançant la remissió del corresponent 
nombre de comanda de compres (apartat 6 de l'apèndix 1 de 
l'Informe). 

-  La contractació de subministraments i serveis per a cobrir les 
necessitats recurrents que es produeixen al llarg de l'exercici s'ha 
de realitzar mitjançant la tramitació d'un expedient de 
contractació, que comprenga aquells que actualment són objecte 
de diversos contractes menors (apartat 6 de l'apèndix 1 del 
informe). 
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APÈNDIX 1. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Instruccions de contractació 

S'han revisat les instruccions de contractació de la Fundació i hem 
comprovat que es limiten a recollir el contingut de l'LCSP aplicable, 
sense desenvolupar aspectes concrets d'aquest contingut o adaptar-los a 
les necessitats i procediments de la Fundació. En aquest context, cal fer 
esment al fet que en les instruccions no es regulen les següents 
qüestions: 

- Les directrius o criteris per fer efectiva l'elecció de l'oferta més 
avantatjosa. 

- Els procediments de pròrroga dels contractes i els seus requisits. 

- Els criteris objectius per a l'aplicació i valoració dels principis 
d'igualtat i transparència. 

- La diferència entre els procediments negociats amb publicitat i 
sense publicitat, en la mesura que hi ha una referència genèrica a 
aquests procediments. 

- La regulació de directrius i criteris per fer efectius els principis de 
publicitat i concurrència de les licitacions, ja que no s'esmenten 
aquests principis en les fases d'adjudicació i formalització dels 
contractes. 

Les incidències ressenyades van ser posades de manifest en l'Informe de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes corresponent a l'exercici 2014, 
sense que la Fundació les haja resoltes. 

2.  Perfil de contractant 

La revisió del perfil de contractant de la Fundació permet formular les 
consideracions següents: 

- La informació es troba en la seu electrònica de la mateixa 
Fundació, alhora que des de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat també es pot accedir a la informació. 

- No s'inclou en el perfil de contractant tota la informació rellevant 
sobre els contractes licitats. Els únics documents que es troben en 
tots els expedients són els plecs de clàusules administratives i la 
resolució d'adjudicació, mentre que en nombrosos expedients no 
figura l'anunci de la licitació i en cap el contracte. 

-  Els mecanismes de registre i accés a la informació del perfil de 
contractant són adequats, d'acord amb el que estableix l'article 53 
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de l'LCSP i en la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, 
d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, en 
relació amb la signatura electrònica de la documentació publicada. 

Els expedients de contractació tramitats amb publicitat s'han inscrit en 
el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, però no es té 
constància que s'hagen inscrit els contractes sense publicitat, així com 
que s'hagen comunicat a l'esmentat Registre els contractes menors 
d'import igual o superior a 3.000 euros. 

3. Contractes formalitzats en l'exercici 2015 

La Fundació ha certificat una relació dels contractes formalitzats en 
l'exercici 2015, que ha estat contrastada amb la informació obtinguda del 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, havent-se elaborat el 
quadre següent, en el qual s'indica el nombre i l'import dels contractes 
formalitzats en l'exercici, expressats en euros. 

Quadre 1: Contractes formalitzats 

 

Tipus de contracte 
Import adjudicació Contractes 

 
% Nº % 

Subministraments 838.669 96,0% 3 75% 

Serveis 35.000 4,0% 1 25% 

Total contractes 2015 873.669 100,0% 4 100,0% 

4. Expedients de contractació revisats 

Amb la finalitat de comprovar que els procediments de contractació de 
béns i serveis aplicats per la Fundació s'han ajustat a la legalitat vigent, 
hem analitzat la següent mostra d'expedients de contractació 
formalitzats en l'exercici 2015, l'import d'adjudicació dels quals 
representa el 93,4% dels contractes formalitzats en l'exercici. 

Quadre 2: Expedients revisats 

Núm. 
exped. 

Tipus de 
contracte Objecte 

Import 
adjudicac. 

1/2015 Subministram. Adquisició d'equips de Metabolònica 519.900 

2/2015 Subministram. 
Adquisició i instal·lació d'equips científics i 
tecnològics UEAGEM 

296.269 

Total contractes 2015 816.169 
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El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar l'adequació de 
la tramitació dels expedients de contractació a la normativa aplicable en 
les diferents fases de preparació, selecció del contractista i adjudicació, 
efectes, compliment i extinció del contracte, així com els documents 
justificatius i la correcta comptabilitat de la despesa. En els expedients 
fiscalitzats s'ha realitzat una anàlisi especial dels criteris d'adjudicació, 
baremació i valoració en els diversos procediments d'adjudicació. 

Com a conclusió de la fiscalització realitzada en l'àrea de contractació, es 
pot afirmar que els contractes revisats s'han tramitat i executat, amb 
caràcter general, d'acord amb la normativa vigent. 

5.  Revisió en l'àrea de contractació 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes, 
s'han posat de manifest les següents incidències de caràcter general que 
afecten els expedients revisats: 

- La Fundació no ha complit amb l'obligació de subministrar la 
informació a la Sindicatura de Comptes sobre els contractes 
formalitzats en l'exercici, en compliment del que disposa l'article 
29 de l'LCSP i en l'Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes, 
de 13 de setembre de 2013. 

- No s'ha elaborat una memòria escrita en la qual es justifique amb 
precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen 
cobrir-se amb el contracte, la idoneïtat d'aquest per satisfer-les, la 
correcta estimació i adequació del preu per a l'execució de la 
prestació i el procediment triat per a l'adjudicació del contracte, 
tal com disposa el punt 2 de les instruccions de contractació de la 
Fundació. 

- En els expedients analitzats no hi ha constància que s'haja 
nomenat un responsable del contracte, que supervise la seua 
execució, tal com estableixen els diferents plecs de clàusules 
administratives. 

6. Contractes menors 

La Fundació ha facilitat una relació de contractes menors, que puja a 
1.605.856 euros, de la qual s'ha seleccionat una mostra de 37 factures de 
subministraments i serveis realitzats en l'exercici 2015, que representa 
un 16,5% del total. Hi poden ressaltar les circumstàncies d'interès 
següents: 

- No es té constància que la Fundació haja aplicat el procediment 
establit pel punt 3.1 de les instruccions de contractació per a la 
formalització de contractes menors, que requereix la sol·licitud de 
pressupost previ, degudament aprovat per l'òrgan competent de la 
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Fundació, mitjançant la remissió del corresponent nombre de 
comanda de compres, amb caràcter previ a l'abonament de la 
factura. 

- Hi ha diverses factures de subministraments i serveis de 
naturalesa homogènia que corresponen a un mateix concepte, 
l'import agregat de les quals és superior a l'establit en el punt 3.1 
de les instruccions de contractació, raó per la qual haurien 
d'haver-se licitat pel procediment negociat i no com a contractes 
menors. Aquesta circumstància es produeix, en particular, en 
subministraments per sengles imports de 29.429 euros, 21.749 
euros i 18.404 euros, així com en un supòsit de serveis per import 
de 20.000 euros, que s'han fraccionat en dues factures. 
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APÈNDIX 2. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS 

Com a resultat del treball de fiscalització cal reiterar les següents 
recomanacions realitzades en informes corresponents a exercicis 
anteriors: 

- La Fundació ha de promoure la valoració de l'edifici propietat de la 
Generalitat en el qual desenvolupa la seua activitat, perquè siga 
possible realitzar un adequat registre comptable de la cessió i 
practicar les amortitzacions que pertoquen. 

- L'Entitat ha de valorar si els llocs de treball que es dediquen a 
tasques administratives i de contractació haurien d'estar coberts 
per personal laboral indefinit. 

- En la mesura que la Fundació ha de comptar amb la preceptiva 
autorització de la massa salarial de l'exercici per part de la 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, ha de realitzar totes les 
actuacions que tinga al seu abast per a obtenir-la. 

- En l'execució dels contractes formalitzats la Fundació s'ha 
d'ajustar als terminis establits i als termes que s'estableixen en 
cada cas concret, garantint que les inversions s'han realitzat de 
forma efectiva. 

- La Fundació ha d'elaborar amb rigor els projectes d'obres que 
promoga, a fi d'evitar haver de promoure expedients 
complementaris i formalitzar ampliacions dels contractes 
originals, circumstàncies que contribueixen a retardar el 
compliment dels contractes, alhora que desnaturalitzen les 
adjudicacions realitzades. 


