
 

 

II. CULTURARTS GENERALITAT 



CulturArts Generalitat. Exercici de 2016 

34 

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 2017, ha fiscalitzat el compliment de 
la legalitat vigent en matèria de contractació per part de CulturArts 
Generalitat ( CulturArts o Entitat). 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, s’ha realitzat un 
control formal de la rendició de comptes de l’exercici 2016, a fi de 
comprovar si la formalització, aprovació i rendició han sigut les 
adequades. 

El marc normatiu que hi és aplicable es detalla en la introducció al volum 
IV relatiu a les societats mercantils, entitats públiques empresarials i 
altres entitats de dret públic de l’Informe del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici 2016. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ PEL QUE FA 
ALS COMPTES ANUALS 

Els òrgans de govern i direcció són responsables de formular els comptes 
anuals, 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 els comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals van ser formulats pel director general de CulturArts el 
31 de març de 2017, sense que es tinga constància que el Consell de 
Direcció de l’Entitat els haja aprovat, amb caràcter previ a la seua 
presentació en la Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat, que es va realitzar el dia 29 de juny de 2017, conformement 
amb la normativa d’aplicació. Tanmateix, no es va presentar l’informe 
preceptiu d’auditoria dels comptes anuals que, atenent l’article 120.3 de la 
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector 
Públic Instrumental i de Subvencions, realitza la Intervenció General de la 
Generalitat amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. 

Els administradors de CulturArts, a més de la responsabilitat de formular 
i presentar els comptes anuals, han de garantir que les activitats, les 
operacions financeres i la informació que s’hi indiquen són conformes 
amb les normes aplicables i han d’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 d’acord amb la 
normativa jurídica aplicable. 
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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 
CulturArts en l’exercici 2016 basada en la fiscalització realitzada. Per  a fer-
ho, hem dut a terme 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 per Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 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 
seus aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

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 les dites valoracions del risc, l’auditor té en 
compte el control intern rellevant per a garantir el dit compliment, 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 realitzat 
una auditoria financera, de manera que les conclusions del treball 
proporcionen solament seguretat limitada. 

Es considera que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió amb excepcions sobre el 
compliment de la legalitat en l’activitat contractual, així com les 
conclusions del control formal de la rendició de comptes. 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

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

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 les normes de contractació del sector públic a les quals està 
sotmesa CulturArts i que es refereix a la tramitació amb caràcter 
d’urgència de l’expedient SC-CJ-02/2016, circumstància que no està 
justificada en l’expedient que ha facilitat l’Entitat, motiu pel qual no 
s’ajusta al que disposa l’article 112.1 de l’LCSP i hauria d’haver-se tramitat 
pel procediment ordinari (apartat 5 de l’apèndix 1). 
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4.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Excepte pel fet descrit 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 2016 pel que fa a la contractació són 
conformes, en els aspectes significatius, amb la normativa que hi és 
d’aplicació. 

Com a part de la revisió realitzada, en l’apèndix 1 s’inclou un detall 
d’aquelles observacions relacionades amb la fiscalització de la legalitat de 
la contractació que, encara que no afecten l’opinió, es considera que 
poden resultar d’interés per als destinataris o usuaris d’aquest Informe de 
fiscalització. 

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

Els comptes anuals de CulturArts es van presentar en la Sindicatura de 
Comptes en el termini previst en l’article 8.1 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, que estableix 
que la Intervenció General de la Generalitat els ha de retre abans del 30 de 
juny de l’any següent al de l’exercici econòmic al qual corresponguen. 
Això no obstant, es van presentar sense ser aprovats pel Consell de 
Direcció de l’Entitat i sense l’informe preceptiu d’auditoria de la 
Intervenció General, circumstància aquesta que representa un 
incompliment del que es disposa en l’article 119 de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions 
(LHP). 

L’anàlisi de la informació tramesa per l’Entitat pel que fa a la tramitació i 
contingut dels comptes anuals permet concloure que el balanç i el compte 
de pèrdues i guanys s’han formalitzat d’acord amb les normes del Pla 
General de Comptabilitat, que són d’aplicació a les entitats de dret públic 
de la Generalitat. En l’annex I d’aquest Informe s’inclouen els comptes 
anuals. 

Pel que fa a les disposicions recollides en el Regalament d’Organització i 
Funcionament (ROF) de CulturArts, cal destacar que en l’exercici 2016 
CulturArts no disposava d’un auditor intern, conformement al que es 
disposa en l’article 11 del ROF, amb les funcions establides 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, 
informant al Consell de Direcció. Es té constància, però, que aquest lloc de 
treball ha sigut creat en l’exercici 2017. 

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, fet que 
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incompleix el que es disposa en l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. En conseqüència, es desconeix l’impacte 
que la quantificació esmentada dels interessos podria tenir en el compte 
de pèrdues i guanys de 2016. 

D’altra banda, s’ha comprovat que en l’exercici 2016 el període mitjà de 
pagament va ser de 44 dies, superior als 41 dies de l’exercici 2015, encara 
que l’import dels pagaments pendents a la data del tancament de 
l’exercici va disminuir en un 16,3% respecte a 2015. 

6. RECOMANACIONS 

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

a) El Consell de Direcció de l’Entitat ha d’aprovar els comptes anuals 
amb anterioritat a la seua presentació en la Sindicatura de Comptes 
per la Intervenció General (apartat 2 de l’Informe). 

b) CulturArts ha de formalitzar de manera adequada les diligències de 
les factures per fer constar la conformitat amb la prestació del servei, 
que han d’estar firmades, identificant la persona que realitza el 
tràmit i la data en què es formalitza (apartat 5 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. 
  



CulturArts Generalitat. Exercici de 2016 

38 

APÈNDIX 1. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

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 s’hi fa esment a la derogada Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana. En aquest context, seria recomanable que es 
modificara el ROF i s'adaptara a la normativa vigent, analitzant les 
conseqüències que l'entrada en vigor de la dita Llei ha tingut en el 
funcionament de CulturArts. 

En la mesura en què CulturArts és una entitat de dret públic, en l’article 
21 del ROF de l’Entitat s’expressa que forma part del sector públic, definit 
en l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’article 3.2 de l’LCSP, que té la 
consideració d’Administració Pública, per la qual cosa està subjecta al dit 
text legal, tant en matèria de preparació, selecció i adjudicació, com pel 
que fa a la regulació sobre els efectes, compliment i extinció dels 
contractes administratius. 

S’ha comprovat que CulturArts disposa d’un manual referit al 
procediment de contractació que és d’aplicació als contractes de serveis i 
subministraments, en el qual es detalla també el procediment per a 
contractar els contractes artístics, amb les remissions que estableix l’LCSP. 

2. Perfil de contractant 

En l’exercici 2016, el perfil de contractant que l’Entitat tenia habilitat en la 
seua seu electrònica estava integrat en la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat, en la qual es publicava la informació sobre els seus 
contractes, d’acord amb l’article 53 de l’LCSP. En l’exercici 2017 el dit perfil 
està integrat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’Estat. 

Sobre les licitacions realitzades mitjançant el procediment negociat 
solament consta informació sobre l’adjudicació i la formalització del 
contracte, sense que s’haja ampliat aquesta informació, d’acord amb el 
que preveu l’article 53.2 de l’LCSP. 

3. Contractes formalitzats en l’exercici 2016 

L’Entitat ha complit amb l’obligació establida en l’Acord de 14 de gener de 
2006, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, pel qual s’aprova la Instrucció relativa al subministrament 
d’informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, tant autonòmic com local. 

En funció de la informació facilitada per CulturArts i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, s’ha 
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elaborat el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import dels 
contractes formalitzats en l’exercici, detallats per tipus i procediment 
d’adjudicació. 

Quadre 1. Contractes formalitzats en l’exercici 2016 

Tipus de 
contracte 

Procediment d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nombre % 

Subminis-
trament 

Negociat sense publicitat 26.000 1,9% 1 2,6% 

Serveis 
artístics 

Negociat sense publicitat 997.547 71,7% 28 73,7% 

Serveis 

Obert  253.635 18,2% 6 15,8% 

Negociat sense publicitat 114.415 8,2% 3 7,9% 

Subtotal 378.050 26,4% 9 23,7% 

Total 1.401.624 100,0%  38 100,0% 

La informació recollida en el quadre anterior es completa amb la 
certificació dels contractes menors formalitzats durant l’exercici 2016, que 
suma un total de 316, per un import d’1.805.839 euros. 

4. Expedients de contractació revisats 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada per 
CulturArts en l’exercici 2016, s’ha seleccionat la mostra de contractes 
detallada en el quadre següent elaborat en euros, que representa un 38,9% 
del total adjudicat en l’exercici: 
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Quadre 2. Mostra d’expedients de contractació revisats 

Núm. de 
contracte 

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

adjudicació 
(sense IVA) 

SC-09/2016 Serveis Obert Servei de gestió integral del Palau 
de Congressos de Peníscola 83.335 

SC-17/2016 Serveis Obert Servei de neteja de Castelló 62.400 

SC-40/2016 Serveis Obert Allotjament trobades Jove 
Orquestra hivern 33.565 

SC-CJ-02/2016 Serveis Negociat 
publicitat 

Servei d’agència de viatges Cinema 
Jove 56.000 

VLC-07/2016 Serveis 
artístics 

Negociat sense 
publicitat Gira de concerts “Raimon a casa” 256.000 

VLC-29/2016 Serveis 
artístics 

Negociat sense 
publicitat 

Exhibició de “La guerra de les 
dones” 50.000 

VLC-57/2016 Serveis 
artístics 

Negociat sense 
publicitat 

Direcció i interpretació musical de 
l’espectacle “Happy End” 60.849 

CS-21/2016 Serveis 
artístics 

Negociat sense 
publicitat 

Cinc concerts de l’Orquestra 
Simfònica de Castelló 100.000 

Total mostra 702.149 

També s’ha realitzat el seguiment de tres contractes que es van prorrogar 
o modificar en l’exercici 2016. 

Quadre 3.  Mostra de contractes modificats i prorrogats en l’exercici 
2016 

Núm. de 
contracte 

Tipus de 
contracte 

 Objecte 
Import 

adjudicació 
(sense IVA) 

PCC-02/2012  Pròrroga 

Cessió temporal de 10 quadres de 
l’obrador de Zurbarán per a 
exposar-los en el Museu de Belles 
Arts de Castelló 

36.000 

SC-04/2013 Serveis Pròrroga Servei de cafeteria de l’edifici Rialto 12.000 

VLC-07/2016 Serveis artístics Modificació Gira de concerts “Raimon a casa” 48.000 

 Total mostra  96.000 

5. Observacions sobre els expedients de contractació revisats 

Com a resultat de la revisió efectuada es poden formular les observacions 
següents amb caràcter general pel que fa als contractes formalitzats en 
l’exercici 2016: 

- No consta cap referència a la partida pressupostària o compte al qual 
s’imputarà la despesa en els contractes, encara que sí que es recull 
en la proposta de despesa i en el quadre de característiques 
tècniques dels plecs de clàusules administratives particulars. 
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- No hi ha constància de les negociacions que s’han realitzat amb els 
licitadors en els expedients tramitats mitjançant el procediment 
negociat, com estableix l’article 169.1 de l’LCSP. 

- En els expedients revisats no consta suficientment justificada 
l’elecció del procediment i dels criteris que s’han aplicat per a 
adjudicar el contracte. 

- S’ha comprovat que quatre diligències habilitades en les factures per 
a fer constar la conformitat amb la prestació del servei no es troben 
firmades i no tenen data. 

 Contractes formalitzats en l’exercici 2016 

Pel que fa als contractes formalitzats en l’exercici 2016 cal formular les 
observacions particulars següents: 

a) Expedient SC-09/2016. Servei de gestió integral del Palau de Congressos de 
Peníscola 

 Es tracta d’un contracte per a la prestació de serveis en què es va fer 
amb retard tant l’inici de la tramitació com la tramitació posterior, 
circumstància que ha determinat que el contracte anterior al qual 
s’ha substituït, que vencia en març de 2016, es prorrogara durant un 
termini de vuit mesos. 

b) Expedient SC-CJ-02/2016. Servei d’agència de viatges Cinema Jove 

 El contracte es va tramitar mitjançant el procediment d’urgència, a 
pesar que la necessitat del servei era previsible i s’hauria pogut 
iniciar la tramitació de l’expedient amb suficient anticipació per a 
aplicar la tramitació ordinària. 

 En conseqüència, la declaració d’urgència no està suficientment 
motivada i no s’ajusta a l’article 112.1 de l’LCSP, que solament permet 
acudir al procediment d’urgència en aquells contractes que 
responguen a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals 
calga accelerar per raons d’interés públic. 

 Contractes modificats i pròrrogues en l’exercici 2016 

Pel que fa als contractes modificats i pròrrogues que s’han formalitzat en 
l’exercici 2016, l’anàlisi realitzada permet formular les observacions 
següents: 
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a) Expedient PCC-02/2012. Cessió temporal de deu quadres de l’obrador de 
Zurbarán per a exposar-los en el Museu de Belles Arts de Castelló 

 El contracte inicial per a la cessió de deu quadres de l’obrador de 
Zurbarán, per a exposar-los en el Museu Provincial, el van subscriure 
el propietari de les obres i el Projecte Cultural de Castelló el 16 de 
març de 2005, tenia vigència fins a maig de 2012 i estaven previstes 
pròrrogues de quatre anys. El preu pel dipòsit era de 6.000 euros 
mensuals. 

 L’entitat cessionària va subscriure una pòlissa d’assegurança que 
estimava el valor dels quadres en 600.000 euros cada un, encara que 
en l’expedient no consta un informe pericial que quantifique el valor 
de les obres d’art que són objecte del contracte. 

 El dia 24 d’abril de 2012 la mateixa entitat va firmar un nou contracte, 
i va afegir tres obres d’art a les que havien sigut objecte de cessió en 
el contracte inicial i el preu es va reduir a 3.000 euros mensuals. Cal 
indicar que no consta el criteri o circumstàncies que han portat a 
modificar el preu. 

b) Expedient SC-04/2013. Serveis de cafeteria de l’edifici Rialto 

 El contracte inicial tenia una vigència de dos anys i vencia el 31 de 
desembre de 2015 i d’acord amb la clàusula segona del plec de 
clàusules administratives particulars es va signar una pròrroga per 
un any. 

c) Expedient VLC-07/2016. Gira de concerts “Raimon a casa” 

 El contracte inicial tenia previstos setze concerts, que es van ampliar 
a un total de 19, d’acord amb l’apartat 13 del plec de clàusules 
administratives particulars. 

6. Observacions sobre els contractes menors formalitzats en l’exercici 2016 

CulturArts ha facilitat una relació dels 316 contractes menors formalitzats 
durant l’exercici 2016, que sumen un total d’1.805.839 euros. S’ha revisat 
una mostra de dotze expedients, per import de 172.011 euros, que 
representa el 9,53% del total, sense que s’hagen posat de manifest 
circumstàncies d’interès que hagen de ser ressenyades. 
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APÈNDIX 2. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 

Com a resultat del treball de fiscalització, cal reiterar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit, que es van recollir en informes de fiscalització 
d’exercicis anteriors. Es destaquen prèviament les recomanacions que ha 
atés l’Entitat. No s’hi inclouen aquelles recomanacions que han 
esdevingut inaplicables per qualsevol motiu. 

Durant l’exercici s’ha atés les recomanacions següents, realitzades en 
informes d’exercicis anteriors. 

a.1) CulturArts ha de garantir la creació i provisió posterior 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. 

a.2) En les signatures d’autorització dels documents comptables s’ha de 
fer constar la identitat i càrrec de les persones que donen la 
conformitat a aquestes, així com la data en la qual es formalitza. 

a.3) Es recomana que en les factures es faça constar la data de 
conformitat dels serveis prestats. 

Es considera necessari mantenir les recomanacions següents recollides en 
informes d’exercicis anteriors. 

b.1) En la determinació de les quanties dels preus públics CulturArts s’ha 
d’ajustar al règim jurídic previst en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
Taxes i Preus Públics i del Decret 103/2014, de 4 de juliol, del Consell, 
pel qual es regulen els preus públics de la Generalitat. 

b.2) El Consell de Direcció de l’Entitat ha d’aprovar els comptes anuals 
amb anterioritat a la seua presentació en la Sindicatura de Comptes 
per la Intervenció General. 

b.3) CulturArts ha de promoure la modificació del Reglament Orgànic i 
Funcional de l’Entitat, a fi d’adaptar-lo a l’LHP, analitzant totes les 
conseqüències que ha determinat que entrara en vigor. 

b.4) És necessari elaborar manuals o instruccions internes que detallen 
com s’ha de desenvolupar el procés de gestió d’ingressos, a fi de 
garantir un funcionament homogeni dels diferents centres de què 
disposa. 

b.5) 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. 

b.6) Amb motiu de la finalització dels contractes amb les diferents 
empreses que presten els serveis de venda d’entrades, es recomana 
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que es formalitze un contracte únic, a fi d’obtenir millors condicions 
econòmiques per a l’Entitat. 

b.7) 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. 

b.8)  L’Entitat s’ha d’ajustar als terminis de cobrament establits en els 
contractes pel lloguer de les seues instal·lacions per a la celebració 
d’actes. 

b.9)  En els supòsits en els quals 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 de manera 
adequada. 

b.10) 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. 

b.11) L’Entitat ha d’elaborar manuals o instruccions internes que detallen 
les comprovacions que s’hagen de portar a terme durant tot el procés 
de concessió i justificació de les subvencions. 

b.12)  Es recomana que es formalitze l’espai habilitat en els documents 
comptables per reflectir-hi la comptabilització.


