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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, ha fiscalitzat el compliment, 
per part de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia, de la legalitat vigent 
en matèria de contractació durant l’exercici 2015. 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, s’ha realitzat el 
control formal de la rendició de comptes de l’exercici 2015 a fi de 
comprovar si la formalització, aprovació i rendició han sigut les 
adequades. 

El marc normatiu que hi és d’aplicació es detalla en la introducció al 
volum de fundacions del sector públic instrumental de la Generalitat de 
l’Informe del Compte General de la Generalitat de l’exercici 2015. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DE LA 
FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA EN RELACIÓ AMB ELS 
COMPTES ANUALS I AMB COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

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

Els òrgans esmentats 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 2015, que s’adjunten com 
a annex I a aquest Informe, van ser formulats per la comissió executiva 
de la Fundació, en la sessió realitzada el 29 de març de 2016, i aprovats 
pel seu Patronat en data 23 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 Palau de les Arts Reina Sofia en l’exercici 2015 basada en la 
fiscalització realitzada. Per fer-ho, hem portat a terme el treball 
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conformement als Principis fonamentals de fiscalització de les Institucions 
Públiques de Control Extern i amb les normes tècniques de fiscalització 
aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el Manual de 
fiscalització de la Institució. Aquests principis exigeixen el compliment 
dels requeriments d’ètica, així com la planificació i execució de la 
fiscalització a fi d’obtenir una seguretat raonable que la gestió de 
l’activitat contractual ha sigut conforme, en els aspectes significatius, 
amb la normativa que hi és d’aplicació. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació 
revisades. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incompliments significatius de la 
legalitat. A l’hora d’efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té en 
compte el control intern rellevant per garantir el compliment esmentat, 
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. 

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

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

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1 Fonaments de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2015 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

- Els expedients 35/2006, relatiu a vigilància i seguretat de l’edifici, i 
36/2006, referit a neteja d’instal·lacions de l’edifici, han estat 
vigents en l’exercici 2015, en virtut d’unes pròrrogues formalitzades 
que van determinar que se superara àmpliament el termini màxim 
de vigència de sis anys dels contractes de serveis que estableix 
l’article 303 de l’LCSP. 

- En la mesura en què la Fundació no ha actuat amb diligència en la 
tramitació dels expedients 29/2015 i 50/2015, s’ha vist obligada a 
formalitzar un contracte menor o una pròrroga no previstes en el 
contracte original, amb la finalitat de continuar prestant els serveis; 
el que representa actuar en els dos casos al marge de la legalitat 
vigent. 
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4.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 4.1 “Fonaments 
de l’opinió amb excepcions”, les activitats realitzades i la informació 
reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2015 pel que fa a la 
contractació són conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els comptes anuals de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia 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-los abans del 30 de juny de l’any següent al de l’exercici 
econòmic al qual corresponguen. 

L’anàlisi de la informació tramesa per la Fundació en relació amb la 
tramitació i contingut dels comptes anuals permet concloure que el 
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 es disposa en 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’esmentat informe d’auditoria de 
regularitat s’expressa una opinió amb una excepció, relativa al fet que, 
en la data d’emissió de l’Informe, no s’havia obtingut resposta a la 
sol·licitud de confirmació enviada als assessors jurídics, de manera que 
no es va poder verificar l’existència de demandes o litigis que pogueren 
afectar els comptes anuals. 

En l’informe es recullen, així mateix, tres paràgrafs d’èmfasi en els quals 
es destaquen les circumstàncies següents: 

- Com a conseqüència de les pèrdues acumulades, la Fundació, en 
data 31 de desembre de 2015, presenta un patrimoni net negatiu per 
import de 29.353 milers d’euros i el balanç presenta un dèficit 
significatiu en els seu fons de maniobra, per import de 32,1 milions 
d’euros. En aquest sentit, la Generalitat, com a entitat fundadora 
única i des de la constitució de la Fundació, facilita el suport 
financer necessari per garantir el compliment dels fins socials, 
mitjançant la concessió de subvencions i els diferents plans de 
pagament a proveïdors, tal i com s’explica en la nota 20 de la 
memòria dels comptes anuals. 
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- En la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici de 2016, s'estableixen transferències a 
favor de la Fundació per un import de 15,5 milions d'euros. L'Entitat 
ha aplicat el principi de gestió continuada en l'elaboració dels seus 
comptes anuals, ja que estima que la Generalitat continuarà 
realitzant les aportacions necessàries. 

- El Consell, mitjançant l'Acord de 29 de desembre de 2015 i en 
aplicació del Decret 204/1990, de 26 de desembre, va aprovar la 
compensació d’un import de 777.990,75 euros, a fi d’obtenir el 
reintegrament de transferències corrents i de capital no aplicades a 
la seua finalitat per la Fundació. Això no obstant, tal com s’indica 
en la nota 20 de la memòria dels comptes anuals, en aquest import 
s’inclouen 673.868,08 euros corresponents al cost de l’Expedient de 
Regulació d’Ocupació reconegut com a despesa en els comptes 
anuals de l’exercici 2013 i liquidat en l’exercici 2014 amb motiu del 
qual el Consell va autoritzar l’ampliació de les transferències 
corrents a l’Entitat en l’exercici 2014. La Fundació  va sol·licitar en el 
primer trimestre de 2016 l’excepció del reintegrament aplicat. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització correspon efectuar les 
recomanacions que s’assenyalen tot seguit per millorar la gestió 
econòmica i administrativa de la Fundació: 

- La Fundació ha de revisar les seus instruccions de contractació amb 
la finalitat d’adaptar-es al règim de contractació vigent, alhora que 
ha de desenvolupar-ne el contingut i adaptar-les a les necessitats i 
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). 

- La Fundació ha de recollir en el perfil de contractant tota la 
informació rellevant sobre cadascun dels procediments de 
contractació que desenvolupa i formalitzar tots els documents que 
publica amb la signatura electrònica (apartat 2 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 seus instruccions de 
contractació; entre els quals l’elaboració de la memòria que 
justifique l’estimació del preu per a l’execució del parestació, així 
com el procediment elegit per a adjudicar el contracte (apartat 5 de 
l’apèndix 1 de l’Informe). 

- La Fundació ha de completar els plecs de clàusules administratives 
dels seus procediments de contractació, incloent-hi en tot els 
suposats criteris adequats de selecció dels contractistes i 
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quantificació de les ofertes que garantisquen la prevalença de les 
ofertes econòmicament més avantatjoses (apartat 5 de l’apèndix 1 
de l’Informe). 

- És imprescindible que en els procediments negociats la Fundació 
deixe constància, en les actes de la mesa de negociació, dels 
elements que s’han tingut en compte en la negociació realitzada 
(apartat 5 de l’apèndix 1 de l’Informe). 

- En la tramitació dels contractes menors la Fundació, d’acord amb el 
que s’estableix en les seues instruccions de contractació, ha de 
formalitzar les sol·licituds preceptives de pressupost previ, 
degudament aprovades per l’òrgan competent (apartat 6 de 
l’apèndix 1 de l’Informe). 

- La contractació de subministraments i serveis per a cobrir les 
necessitats recurrents que es produïsquen al llarg de l’exercici s’ha 
de realitzar mitjançant la tramitació d’un expedient ordinari de 
contractació, que comprenga aquells que actualment són objecte de 
diversos contractes menors (apartat 6 de l’apèndix 1 de l’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 s’ha 
comprovat que es limiten a recollir el contingut de l’LCSP aplicable, 
sense desenvolupar aspectes concrets del dit contingut o adaptar-los a 
les necessitats i procediments de la Fundació. En aquest context, cal 
esmentar que en les instruccions no es regulen les qüestions següents: 

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

- Els procediments de modificació i pròrroga dels contractes, amb els 
requisits exigits. 

- Els criteris objectius per a aplicar i valorar els principis d’igualtat i 
transparència. 

- La diferència entre els procediments negociats amb publicitat i 
sense publicitat, en la mesura en 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, perquè no hi ha menció a 
aquests principis en les bases d’adjudicació i formalització dels 
contractes. 

Les incidències ressenyades es van posar de manifest en l’Informe de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes corresponent a l’exercici 2014, 
sense que hagen sigut resoltes per la Fundació. 

Cal fer notar que fins al 31 de desembre de 2014 la contractació de la 
Fundació estava subjecta a fiscalització prèvia, que exercia la Intervenció 
General de la Generalitat. En aquest context, les instruccions de 
contractació estan adaptades a aquesta norma que ja no està en vigor, 
sense que s’hagen modificat per a adaptar-les a la situació vigent en 
l’actualitat. 

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. 
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- No s’inclou en el perfil de contractant tota la informació rellevant 
sobre els contractes licitats, perquè en alguns supòsits no s’han 
inclòs els anuncis de licitació, adjudicació o formalització del 
contracte. S’ha comprovat, però, que la documentació es troba 
publicada en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

- Els documents publicats en el perfil de contractant no estan signats 
electrònicament per l’òrgan responsable, encara que es té 
constància que en l’últim trimestre de l’exercici es va habilitar 
l’aplicació necessària per a realitzar la signatura electrònica. 

- Els mecanismes de registre i accés a la informació del perfil de 
Contractant són adequats, d’acord amb el que estableix l’article 53 
de l’LCSP i 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. així com els contractes 
menors d’import igual o superior a 3.000 euros, però no es té constància 
que s’hagen inscrit els contractes sense publicitat. Cal fer notar, però, 
que les comunicacions al Registre esmentat es van realitzar en febrer de 
2016, fora del termini establit per la normativa aplicable. 

3. Contractes formalitzats en l’exercici 2015 

La Fundació ha certificat una relació dels contractes formalitzats en 
l’exercici 2015 i, d’acord amb les dades que es recullen en la dita 
informació (que ha sigut contrastada amb l’obtinguda del Registre Oficial 
de Contractes de la Generalitat), s’ha elaborat el quadre següent, en el 
qual s’indica el nombre i import dels contractes formalitzats en 
l’exercici, expressats en euros. 

Quadre 1: Contractes formalitzats 

Tipus de contracte 
Import adjudicació Contractes 

 
% Nº % 

Obres 415.049 14,9% 1 10,0% 

Subministraments 209.400 7,5% 4 40,0% 

Serveis 2.168.158 77,6% 5 50,0% 

Total contractes 2.792.607 100,0% 10 100,0% 

Pel que fa a les dades recollides en el quadre anterior, interessa destacar 
que en la Plataforma de Contractació de la Generalitat no figuren tres 
contractes formalitzats que s’han relacionat en la comunicació de la 
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Fundació, alhora que dos dels contractes formalitzats en l’exercici no 
estan inclosos en aquesta comunicació, d’acord amb la informació de la 
Plataforma. 

4. Expedients de contractació revisats 

Amb la finalitat de comprovar que els procediments de contractació de 
béns i serveix aplicats per la Fundació s’han ajustat a la legalitat vigent, 
s’han analitzat la totalitat dels contractes formalitzats per la Fundació en 
l’exercici 2015, que són els que es detallen tot seguit. 

Quadre 2: Expedients revisats 

Núm. 
expedient 

Tipus de 
contracte 

Objecte 
Import 

adjudicació 

PA 48/2015 Obres Substitució de la coberta d’alumini 415.049 

PA 2/2014 Subministrament Subministrament d’escenografia Norma 67.000 

NSP 58/2015 Subministrament Lloguer de la producció Macbeth 45.000 

NSP 59/2015 Subministrament 
Remodelació del decorat de Macbeth i 
subministrament lloguer automàtica 24.400 

NSP 86/2015 Subministrament Lloguer de la producció Samson et Dalila 73.000 

PA 29/2015 Serveis Serveis d’assistència sanitària 54.264 

PA 34/2015 Serveis Serveis de neteja 905.172 

PA 36/2015 Serveis Manteniment complet dels ascensors  51.123 

PA 47/2015 Serveis Manteniment del Palau 1.056.824 

PA 50/2015 Serveis Gestió de contenidors 100.775 

Total contractes 2.792.607 

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar l’adequació de 
la tramitació dels expedients de contractació a la normativa aplicable en 
les distintes fases de preparació, selecció del contractista i adjudicació, 
efectes, compliment i extinció del contracte, així com els documents 
justificatius i la comptabilització correcta 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 sobre contractació vigent. 
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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 incidències següents pel que fa a cadascun 
dels expedients analitzats: 

- En l’exercici 2015 van estar vigents els contractes de serveis 
formalitzats en els expedients 35/2006, relatiu a la vigilància i 
seguretat de l’edifici, i 36/2006, referit a la neteja d’instal·lacions de 
l’edifici, que van ser prorrogats, fet que incompleix el termini 
màxim de sis anys que estableix l’article 303 de l’LCSP per a aquest 
tipus de contractes. 

- En la memòria dels expedients 58/2015, 59/2015 i 86/2015 no s’ha 
justificat adequadament la correcta estimació i adequació del preu 
per a executar la prestació, segons que es disposa en el punt III.a) de 
les instruccions de contractació de la Fundació. 

- En l’expedient 48/2015 el contracte es va formalitzar amb una 
demora excessiva en relació amb els informes tècnics que figuren 
en l’expedient, a la vista del risc que representava una situació 
d’emergència. En aquest expedient, d’altra banda, s’ha comprovat 
que l’obra es va iniciar amb anterioritat a la presentació de la 
declaració responsable en l’Ajuntament de Valencia. 

- En la memòria dels expedients 2/2014, 58/2015 i 86/2015 no consten 
els criteris que determinen el preu del contracte. 

. En les actes de la mesa de contractació dels expedients 58/2015, 
59/2015 i 86/2015 que proposen l’adjudicació dels contractes, no es 
fa referència als elements que s’han considerat en la negociació. 

- L’expedient 29/2015 no es va iniciar amb la suficient antelació a la 
data del venciment del contracte que estava vigent amb 
anterioritat, circumstància que va determinar la necessitat 
d’adjudicar el contracte menor 42/2015, amb el mateix objecte i una 
duració de cinc mesos, per cobrir el període en què no es disposava 
del dit servei entre les dates de finalització del contracte anterior i 
la del començament de la prestació d’aquest nou contracte. 

- En els expedients 34/2015 i 47/2015 no consta cap certificat 
acreditatiu en el qual s’expresse que els licitadors no han presentat 
un recurs especial en matèria de contractació. 

- L’expedient 36/2015 es va adjudicar a l’empresa que havia obtingut 
la millor puntuació en la valoració de la seua oferta tècnica, encara 
que per una diferència positiva molt reduïda, a pesar que havia 
ofertat el preu més alt. Aquesta circumstància es va produir per un 
empat en la puntuació de totes les ofertes econòmiques, en les 
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quals havia diferències significatives, a causa que l’aplicació de la 
fórmula matemàtica utilitzada per valorar-les representava atorgar 
la mateixa puntuació a partir de determinada baixa en el preu i, per 
tant, es pot concloure que els criteris de valoració econòmica 
recollits en el plec de clàusules administratives no són adequats, en 
la mesura en què no han permés seleccionar l’oferta econòmica 
més avantatjosa. 

- L’expedient 50/2015 no es va iniciar amb prou antelació a la data de 
venciment del contracte vigent amb anterioritat i per tant calgué 
prorrogar aquest durant dos mesos, encara que no estava prevista 
la possibilitat de realitzar pròrrogues en aquest contracte.  

6. Contractes menors 

La Fundació ha facilitat una relació de contractes menors, que puja a 
392.018 euros, de la qual s’ha seleccionat una mostra de 12 factures de 
subministraments i serveis realitzats en l’exercici 2015, que representa 
un 46,2% del total, i s’ha posat de manifest les circumstàncies següents: 

- Els contractes d’assessoria fiscal i el d’assessoria jurídica i labora, 
que disposen de l’informe preceptiu de l’Advocacia General de la 
Generalitat, s’han tramitat anualment com a contractes menors des 
dels exercicis 2011 i 2014, respectivament, circumstància que ha 
determinat que el seu import estimat haja superat el límit establit 
per a aquest tipus de contractes. 

- La comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat 
dels subministraments menors d’import superior a 3.000 euros s’ha 
realitzat fora del termini assenyalat per l’article 1.1b de l’Ordre 
11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública. 
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APÈNDIX 2. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 

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

- La Fundació ha de procurar que no es realitzen pagaments que 
superen el termini establit en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

- En els expedients de contractes artístics, la Fundació ha de garantir 
l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, i, al mateix temps, justificar en cada cas concret 
l’excepcionalitat en l’aplicació dels principis licitatoris prevista en 
les instruccions de contractació, diferenciant els contractes artístics 
d’altres de caràcter accessori. 

- La Fundació hauria d’aprovar un organigrama en els qual es 
delimitaren amb claredat les funcions i responsabilitats de cada 
membre de l’organització, observant una separació raonable de 
funcions incompatibles i la independència funcional del control 
intern. 

- Haurien de modificar-se els procediments que regulen la creació i 
alliberament de comandes en l’aplicació informàtica, a fi 
d’aconseguir una major eficàcia. 

- A fi d'oferir una informació més completa, l’import dels pagaments 
realitzats que sobrepassen el termini màxim legal que consta en la 
memòria dels comptes anuals, hauria d'estar suportat, 
íntegrament, per una relació detallada.  


