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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe són expressades en euros. Hem aplicat un 
arredoniment per a no mostrar-ne els cèntims; les dades representen sempre 
l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma de dades arredonides
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1. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

Les fundacions són entitats constituïdes sense ànim de lucre que, per 
voluntat dels seus creadors, tenen afectat de manera duradora el seu 
patrimoni a la realització de finalitats d’interés general i gaudeixen de 
personalitat jurídica a partir de la inscripció de l’escriptura pública de la 
seua constitució en el Registre de Fundacions, segons el que disposen els 
articles 2 i 4 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions (LF). 

Tenen la consideració d’organismes públics de la Generalitat les 
fundacions que es troben sota la dependència o vinculades a 
l’Administració autonòmica o els seus ens dependents i que s’integren en 
el sector públic empresarial i fundacional, conforme disposen els articles 
2 i 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions (LHP). 

Les fundacions del sector públic de la Generalitat tenen personalitat 
jurídica privada i en cap cas disposaran de facultats que impliquen 
l’exercici de potestats administratives. Es regiran, com a regla general, per 
l’ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjudici 
del que s’estableix en la resta de normes de dret públic que hi siguen 
d’aplicació. A l’efecte, el conjunt dels drets i obligacions de caràcter 
econòmic tindran sempre naturalesa privada. 

Les fundacions del sector públic de la Generalitat, d’acord amb el que 
disposa l’article 157 de l’LHP, són aquelles fundacions en les quals 
concórrega alguna de les circumstàncies següents. 

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

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

Les fundacions que formen part del sector públic de la Generalitat les 
detallem en l’apartat 3 d’aquest Informe i el seu règim jurídic és 
determinat per diverses normes legals, entre les quals cal esmentar les 
següents: 

 Disposicions generals 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat.  
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- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Econòmic i Financer del Sector Públic Empresarial 
i Fundacional.  

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

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

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.  

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

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

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

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

- Els estatuts de cadascuna de les fundacions. 

Gestió econòmica i comptabilitat 

- Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2016 (LPG2016). 

- Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

- Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, que aprova les normes 
d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense 
finalitats lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense 
finalitats lucratives (PGC entitats sense finalitats lucratives). 

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

- Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla General 
de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris 
comptables específics per a microempreses.  
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- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de 
capital. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes, sobre la informació que ha d’incorporar la 
memòria dels comptes anuals pel que fa als ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat 
i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.  

Contractació 

- Llei de Contractes del Sector Públic, el Text Refós de la qual va ser 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

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

- Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, que distribueix 
competències en matèria de contractació centralitzada en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els 
ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i es 
crea la Central de Compres de la Generalitat. 

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

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

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, que crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i regula els 
registres oficials de contractes i de contractistes i empreses 
classificades de la Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, que aprova l’aplicació de la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. 

- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, que dicta normes de funcionament i comunicació de 
dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 
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2. OBJECTIU I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

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 (LSC) i d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2017, ha efectuat un control formal dels 
comptes de les fundacions del sector públic de la Generalitat. 

L’esmentat control formal ha consistit a revisar si la formulació, aprovació 
i rendició dels comptes anuals són es adequades, d’acord amb el que 
estableix la secció 891 del Manual de fiscalització de la Institució i les 
conclusions del treball realitzat s’apleguen en l’apartat 6 d’aquest 
Informe. 

3. FUNDACIONS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT 

Les fundacions públiques que es recullen en l’article 2.6 de la Llei 11/2015, 
de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2016 
són les següents: 

- Fundació Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM), 
que es va constituir el dia 15 de maig de 1991. Els seus fins són 
estudiar i descriure els canvis que han tingut i tenen lloc en els 
ecosistemes mediterranis i la influència humana sobre aquests 
ecosistemes, mitjançant la promoció i desenvolupament de 
projectes d’investigació i desenvolupament tecnològic, així com 
promoure l’educació i la formació en temes mediambientals 
mediterranis. 

- Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de València 
(INCLIVA), es va constituir el dia 19 de gener de 2000. Té entre les 
seues finalitats impulsar, promoure, afavorir i executar la 
investigació científica i tècnica, fent-ne un seguiment específic i un 
control al si de l’Hospital Clínic Universitari de València, del seu 
Departament de Salut, i en la Facultat de Medicina de la Universitat 
de València. 

-  Fundació per al Foment dels Estudis Superiors (FFES), que es va 
constituir inicialment el dia 1 de juliol de 2005, amb la denominació 
de Fundació Universitat Internacional de València, i que va canviar a 
la denominació actual per acord del Patronat de 4 de febrer de 2014. 
Les seues finalitats són la promoció de l’accés a l’educació superior i 
el desenvolupament d’altres activitats de caràcter educatiu i cultural, 
com ara la realització de programes de formació permanent de 
postgrau, potenciació de les arts i humanitats, investigació, 
intercanvi de la informació tecnològica d’interès internacional, 
col·laboració i cooperació al desenvolupament i innovació. 
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- Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE), que es va 
constituir el dia 7 de novembre de 2003. Té com a finalitat potenciar 
la participació de tots els sectors amb presència a la Comunitat 
Valenciana en les polítiques desenvolupades per la Unió Europea, i 
impulsar-ne el coneixement. 

- Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de 
la Comunitat Valenciana (FISABIO), que va ser constituïda 
mitjançant escriptura pública en data 20 d’octubre de 2008, amb la 
finalitat de promoure i afavorir la investigació sanitària i biomèdica 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

- Fundació per a la Investigació Agroalimentària (AGROALIMED), que 
es va constituir el dia 29 d’abril de 2005. Té com a fins principals 
fomentar la investigació científica, el desenvolupament tecnològic, 
econòmic i de la sanitat animal i vegetal, així com la innovació dins 
del sector agroalimentari. 

- Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe de la 
Comunitat Valenciana (FIFE), constituïda el dia 24 de juliol de 2002. 
La seua finalitat principal és impulsar, promoure i afavorir la 
investigació científica i tècnica en l’Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe de València i en el seu Institut d’Investigació Sanitària. 

- Fundació Palau de les Arts Reina Sofia (FPA), que es va constituir el 
dia 26 de gener de 2005. Té com a finalitat principal la promoció 
cultural i el seu objecte social és programar i gestionar activitats de 
naturalesa artística en els espais escènics del Palau de les Arts. 

- Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació (FEPORTS), 
constituïda el dia 15 d’abril de 1998. La seua finalitat principal és 
contribuir a fomentar la cooperació entre les diferents 
administracions públiques, per a facilitar el desenvolupament i 
l’adequació dels ports valencians a les noves demandes del 
transport, amb especial atenció a la millora dels seus accessos 
terrestres, àrees d’expansió, àrees d’activitats logístiques i àrees 
industrials associades. 

- Fundació Jaume II el Just (FJJ), constituïda el 30 de Juny de 1999, té 
com a objecte la recuperació, potenciació i divulgació del patrimoni 
històric i artístic valencià, en particular el Monestir de Santa Maria 
de la Valldigna, així com l’organització d’activitats culturals. 

En relació amb l’esmentada Fundació cal destacar que el patrimoni 
net de l’entitat és negatiu, sent l’Institut Valencià de Finances de la 
Generalitat el seu creditor principal, a causa d’un préstec subscrit en 
data 28 de juliol de 2008, que es paga amb les consignacions 
pressupostàries de la Generalitat a favor de la Fundació. Aquesta 
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situació patrimonial ha determinat que el Patronat de la Fundació, 
en data de 27 de juny de 2017, acordara l’extinció de l’entitat. 

- Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte (FAVIDE), que es 
va constituir el dia 20 de maig de 2004. Entre els seus fins es troben 
defensar i vetllar pels drets de les víctimes de delictes violents i 
d’abús de poder; sensibilitzar i implicar les administracions 
públiques i tota la societat civil en la lluita contra la violència; servir 
de suport a les diferents administracions valencianes per a la 
prevenció de la violència; col·laborar amb els òrgans judicials i 
persones competents en la resolució de conflictes; donar suport a la 
trobada familiar; formar en l’assistència a les víctimes i impulsar 
estudis per eliminar o reduir la violència. 

En l’exercici 2016 també hi havia les fundacions públiques següents, que 
estan en tràmit d’extinció, de les quals no hi havia una previsió específica 
de consignació pressupostària en l’article 2.6 de l’LPG 2016: 

- Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum (FCDL), constituïda el 
dia 9 de desembre de 2008. Té com a finalitat el desenvolupament, 
promoció i execució d’activitats d’interés general i de caràcter 
cultural-assistencial, relacionades principalment amb la indústria, 
cultura, educació, i investigació en arts i ciències audiovisuals, 
televisives, cinematogràfiques i afins, que es desenvolupen en 
l’àmbit del complex denominat la Ciutat de la Llum. 

 La Resolució del 28 de febrer de 2017 del secretariat autonòmic de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques va acordar ratificar l’acord d’extinció de la Fundació, que 
havia sigut aprovat en sessió del Patronat de 17 de setembre de 2014, 
amb l’autorització prèvia del Consell de 8 d’agost de 2014, i inscriure 
el dit acord en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Fundació La Llum de les Imatges (FLI), que es va constituir el dia 24 
de març de 1999. Els seus fins són la restauració de béns mobles i 
immobles que representen el patrimoni historicoartístic de la 
Comunitat Valenciana, així com l’organització d’exposicions o 
mostres de caràcter artístic i històric. Per mitjà d’aquesta Fundació 
s’articula la col·laboració de tots els agents socials per a la divulgació 
del ric patrimoni entre la ciutadania. 

La Resolució del 20 de desembre de 2016 del secretari autonòmic de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques va acordar ratificar l’acord d’extinció de la Fundació, que 
havia sigut aprovat en sessió del Patronat de 17 de desembre de 2014, 
prèvia autorització del Consell de 2 d’agost de 2012, i inscriure el dit 
acord en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 
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En l’article 2.6 de l’LPG 2016, s’inclou entre les fundacions de la Generalitat 
la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat 
Valenciana. No obstant això, s’ha comprovat que no es tracta d’una 
fundació del sector públic de la Generalitat, ja que la dotació fundacional 
es va realitzar de forma majoritària per una empresa privada i, en aquest 
context, la Intervenció General no ha presentat a la Sindicatura de 
Comptes els comptes anuals d’aquesta fundació. 

4. BALANÇOS INDIVIDUALS I AGREGAT 

Els quadres que es recullen tot seguit han sigut elaborats a partir dels 
comptes anuals que han retut les fundacions del sector públic de la 
Generalitat i mostren els balanços a 31 de desembre de 2016, amb 
expressió del balanç agregat i les xifres expressades en euros. 
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Quadre 1. Balanços a 31 de desembre de 2016 (I) 

  

ACTIU CEAM INCLIVA FFES FRE FISABIO AGROALIMED 
A) ACTIU NO CORRENT 3.370.794 8.285.836 556.853 9.778 23.065.257 64.112 
Immobilitzat intangible 1.490 3.028.694 2.000 0 1.509.558 0 
Béns del patrimoni històric 0 0 0 0 0 0 
Immobilitzat material 2.856.263 2.686.189 2.981 9.473 12.515.690 1.112 
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0 0 551.872 0 0 0 
Inversions financeres a llarg termini 513.041 2.570.953 0 305 9.040.009 63.000 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 0 
B) ACTIU CORRENT 1.569.088 9.503.911 4.669.363 331.442 32.610.085 759.773 
Existències 16.572 0 0 0 248.315 0 
Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia 956.952 539.737 819.746 0 4.938.740 224.420 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 40.019 4.888.793 201.326 148.266 6.686.284 100.860 
Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a curt termini 4.362 750.000 0 0 17.001.875 0 
Periodificacions a curt termini 9.233 8.009 1.679 397 10.603 0 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 541.950 3.317.373 3.646.611 182.779 3.724.269 434.494 

TOTAL ACTIU (A + B) 4.939.882 17.789.747 5.226.216 341.220 55.675.342 823.886 
       

PATRIMONI NET I PASSIU CEAM INCLIVA FFES FRE FISABIO AGROALIMED 
A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) 3.154.102 7.415.956 4.447.347 2.958 35.529.466 370.930 
A-1) Fons propis 394.525 4.719.124 4.441.761 -542 23.304.094 370.930 
A-2) Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 40.009 0 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.759.576 2.696.832 5.586 3.500 12.185.363 0 
B) PASSIU NO CORRENT 825.680 2.327.670 0 0 6.465.314 0 
Provisions a llarg termini 0 0 0 0 0 0 
Deutes a llarg termini 825.680 2.327.670 0 0 6.465.314 0 

C) PASSIU CORRENT 960.100 8.046.121 778.870 338.262 13.680.562 452.956 
Provisions a curt termini 125.219 231.922 0 0 0 0 
Deutes a curt termini 602.839 5.289.201 502.057 9.727 4.461.294 198.643 
Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0 0 0 0 0 0 
Beneficiaris-Creditors 0 2.545 0 0 46.062 0 
Creditors comercials i altres comptes a pagar 220.498 2.512.453 276.813 328.535 940.044 254.313 
Periodificacions a curt termini 11.543 10.000 0 0 8.233.162 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 4.939.882 17.789.747 5.226.216 341.220 55.675.342 823.886 
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Quadre 2. Balanços a 31 de desembre de 2016 (II) 

ACTIU FIFE FPA FEPORTS FJUSTII FAVIDE 
A) ACTIU NO CORRENT 18.172.575 2.330.779 4.619 1.259.727 6.610 

Immobilitzat intangible 39.100 74.834 0 2.312 3.239 
Béns del patrimoni històric 0 0 0 1.100.000 0 
Immobilitzat material 18.048.680 2.255.944 2.179 157.415 3.370 
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a llarg termini 84.795 0 2.440 0 0 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 37.881.477 4.251.739 372.422 1.961.233 183.168 

Existències 0 149.983 32.870 0 0 
Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 1.837.172 0 18.427 955.385 3.000 
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 13.537.727 1.885.540 309.697 0 225 
Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 91.106 0 0 0 0 
Inversions financeres a curt termini 19.774.057 16.144 305 0 60.012 
Periodificacions a curt termini 0 215 -28 0 0 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.641.415 2.199.858 11.151 1.005.848 119.931 

TOTAL ACTIU (A + B) 56.054.051 6.582.518 377.041 3.220.961 189.778 
      

PATRIMONI NET I PASSIU FIFE FPA FEPORTS FJUSTII FAVIDE 
A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) 13.290.801 -31.744.157 -316.315 -10.730.647 -1.943.978 

A-1) Fons propis 2.643.636 -33.125.937 -316.315 -10.730.647 -1.943.978 
A-2) Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 0 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 10.647.166 1.381.780 0 0 0 

B) PASSIU NO CORRENT 19.486.584 12.921 0 3.583.600 1.489.521 

Provisions a llarg termini 0 0 0 0 12.519 
Deutes a llarg termini 19.486.584 12.921 0 3.583.600 1.477.002 

C) PASSIU CORRENT 23.276.666 38.313.754 693.356 10.368.007 644.235 

Provisions a curt termini 180.953 365.272 379.753 0 0 
Deutes a curt termini 14.626.481 76.334 6.667 10.306.007 760 
Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0 0 0 0 0 
Beneficiaris-creditors 0 0 46.497 0 0 
Creditors comercials i altres comptes a pagar 722.421 36.093.988 260.439 62.001 643.475 
Periodificacions a curt termini 7.746.810 1.778.161 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 56.054.051 6.582.518 377.041 3.220.961 189.778 
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Quadre 3. Balanços a 31 de desembre de 2016 (III) 

ACTIU FCDL FLI AGREGAT 

A) ACTIU NO CORRENT 10.028 0 57.136.969 

Immobilitzat intangible 0 0 4.661.229 

Béns del patrimoni històric 0 0 1.100.000 

Immobilitzat material 10.028 0 38.549.325 

Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0 0 551.872 

Inversions financeres a llarg termini 0 0 12.274.543 

Actius per impost diferit 0 0 0 

Deutors comercials no corrents 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 91.683 1.162.136 95.347.520 

Existències 36.616 0 484.356 

Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 0 0 10.293.578 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0 887.401 28.686.137 

Inversions en entitats del grup i associades a c/p 0 0 91.106 

Inversions financeres a curt termini 0 0 37.606.756 

Periodificacions a curt termini 0 0 30.106 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 55.067 274.735 18.155.480 

TOTAL ACTIU (A + B) 101.710 1.162.136 152.484.489 

     

PATRIMONI NET I PASSIU FCDL FLI AGREGAT 

A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) -349.134 -18.592.984 534.345 

A-1) Fons propis -2.391.805 -18.592.984 -31.228.138 

A-2) Ajustos per canvis de valor 0 0 40.009 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.042.672 0 31.722.474 

B) PASSIU NO CORRENT 0 0 34.191.291 

Provisions a llarg termini 0 0 12.519 

Deutes a llarg termini 0 0 34.178.772 

C) PASSIU CORRENT 450.844 19.755.120 117.758.853 

Provisions a curt termini 10.052 0 1.293.171 

Deutes a curt termini 0 0 36.080.009 

Deutes amb entitats del grup i associades a c/p. 436.830 19.683.752 20.120.582 

Beneficiaris-Creditors 0 0 95.104 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.962 71.368 42.390.312 

Periodificacions a curt termini 0 0 17.779.676 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 101.710 1.162.136 152.484.489 
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5. COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS INDIVIDUALS I AGREGATS 

Els quadres que es recullen tot seguit han sigut elaborats a partir dels 
comptes anuals que han retut les fundacions del sector públic de la 
Generalitat i mostren els comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre 
de 2016, amb expressió del compte agregat i les xifres presentades en 
euros. 
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Quadre 4. Comptes de pèrdues i guanys de 2016 (I) 

CONCEPTES CEAM INCLIVA FFES FRE FISABIO AGROALIMED 

A) OPERACIONS CONTINUADES             
Ingressos de l’activitat pròpia 1.193.489 8.080.713 661.915 382.570 17.085.441 258.880 
Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 390.871 0 0 0 0 0 
Altres ingressos de l’activitat 4.106 0 1.830 0 21.178 11.178 
Excés de provisions 0 0 0 120 0 0 

A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 1.588.466 8.080.713 663.745 382.690 17.106.619 270.058 
Despeses de personal -1.160.670 -5.049.101 -215.072 -228.300 -11.514.022 -265.840 
Aprovisionament -4.351 -2.627.975 0 0 -2.752.231 0 
Altres despeses de l’activitat -385.833 -387.183 -256.457 -39.328 -3.292.829 -3.189 
Despeses per ajudes i altres 0 -117.309 -89.875 -113.703 -23.544 0 
Amortització de l’immobilitzat -247.742 -330.532 -2.011 -1.349 -1.365.244 -1.029 

A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -1.798.596 -8.512.100 -563.415 -382.680 -18.947.869 -270.058 

A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA -210.131 -431.387 100.330 10 -1.841.251 0 
Subvencions, donacions i llegats de capital traspas. a l’excedent de l’exercici 215.444 163.284 402.972 0 725.090 0 
Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat 0 0  -400.961 0 0 0 
Altres resultats 0 2.476 -60.150 0 0 0 

A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 5.314 -265.628 42.191 10 -1.116.161 0 
Ingressos financers 213 17.598 3.612 2 171.343 166 
Despeses financeres -4.304 -7.829 -45.803 -11 -43.070 -6 
Variació de valor raonable en instruments financers 0 0  0 0 0 0 
Diferències de canvi -540 0  0 0 -96 0 
Deteriorament i resultats per alienació d’instruments financers 0 0  0 0 0 0 

A.5) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES -4.630 9.768 -42.191 -10 128.176 160 

A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  684 -255.859 0 0 -987.984 160 
Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 

A.7) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES 684 -255.859 0 0 -987.984 160 
B) OPERACIONS INTERROMPUDES             
Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos 0 0 0 0 0 0 
A.8) RESULTAT TOTAL 684 -255.859 0 0 -987.984 160 
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Quadre 5. Comptes de pèrdues i guanys de 2016 (II) 

CONCEPTES FIFE FPA FEPORTS FJUSTII FAVIDE 

A) OPERACIONS CONTINUADES           
Ingressos de l’activitat pròpia 10.467.498 17.801.941 266.439 51.283 1.624.843 
Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 0 71 0 0 
Altres ingressos de l’activitat 58.629 1.512.369 138 0 0 
Excés de provisions 0 230.159 0 0 0 

A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 10.526.126 19.544.469 266.649 51.283 1.624.843 
Despeses de personal -7.224.493 -13.444.759 -930.097 -260.975 -1.195.737 
Aprovisionament -1.661 -1.429.217 -877 0 -4.490 
Altres despeses de l’activitat -612.328 -6.601.019 -80.547 -168.384 -38.948 
Despeses per ajudes i altres -3.212.581 -6.668 0 0 -364.506 
Amortització de l’immobilitzat -1.075.107 -611.594 -783 -4.468 -1.489 

A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -12.126.172 -22.093.257 -1.012.303 -433.827 -1.605.170 

A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA -1.600.046 -2.548.788 -745.654 -382.544 19.673 
Subvencions, donacions i llegats de capital traspas. a l’excedent de l’exercici 1.044.796 326.242 0 0 0 
Deteriorament i resultat. per alienacions de l’immobilitzat 0 -1.459 0 340 0 
Altres resultats 60.014 22.739 0 0 -19.854 

A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -495.235 -2.201.266 -745.654 -382.204 -181 
Ingressos financers 465.733 1.453 1 324 183 
Despeses financeres -412.346 -2.075 0 -543.681 -3 
Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 -1.602 0 0 
Diferències de canvi -233 102 -562 0 0 
Deteriorament i resultats. per alienació d’instruments financers 101.358 0  0 0 0 

A.5) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES 154.512 -520 -2.162 -543.356 181 

A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  -340.723 -2.201.786 -747.816 -925.560 0 
Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 

A.7) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES -340.723 -2.201.786 -747.816 -925.560 0 
B) OPERACIONS INTERROMPUDES           
Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos 0 0 0 0 0 
A.8) RESULTAT TOTAL -340.723 -2.201.786 -747.816 -925.560 0 
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Quadre 6. Comptes de pèrdues i guanys de 2016 (III) 

CONCEPTES FCDL FLI AGREGAT 

A) OPERACIONS CONTINUADES      

Ingressos de l’activitat pròpia 0 0 57.875.011 

Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 0 390.943 

Altres ingressos de l’activitat -10.648 0 1.598.780 

Excés de provisions 13.130 0 243.409 

A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 2.482 0 60.108.143 

Despeses de personal 0 0 -41.489.066 

Aprovisionament 0 0 -6.820.803 

Altres despeses de l’activitat 0 -18.079 -11.884.125 

Despeses per ajudes i altres 0 0 -3.928.186 

Amortització de l’immobilitzat -4.819 0 -3.646.167 

A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -4.819 -18.079 -67.768.346 

A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA -2.336 -18.079 -7.660.203 

Subvencions, donacions i llegats de capital traspas. a l’excedent de l’exercici 0 0 2.877.829 

Deteriorament i resultats per alienacions de l’immobilitzat 0 0 -402.080 

Altres resultats -43.182 6.771 -31.186 

A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -45.519 -11.308 -5.215.640 

Ingressos financers 0 0 660.628 

Despeses financeres 0 -70.115 -1.129.243 

Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 -1.602 

Diferències de canvi 0 0 -1.328 

Deteriorament i resultats. per alienació d’instruments financers 0 0 101.358 

A.5) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES 0 -70.115 -370.186 

A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  -45.519 -81.423 -5.585.826 

Impost sobre beneficis 0 0 0 

A.7) RESULTAT DE L’EXER. PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES -45.519 -81.423 -5.585.826 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES      

Resultat de l’exer. procedent d’operacions interrompudes net d’impostos 0 0 0 

A.8) RESULTAT TOTAL -45.519 -81.423 -5.585.826 
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6. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

S’ha realitzat el control formal de la rendició de comptes de les fundacions 
públiques de la Generalitat i s’ha comprovat que, amb caràcter general, 
han presentat els seus comptes anuals en el termini establit en l’article 8.1 
de l’LSC i en l’article 136.1 de l’LHP, que disposen que han de presentar-se 
abans del 30 de juny de l’any següent al de l’exercici econòmic al qual 
corresponguen. 

La Intervenció General no ha presentat en la data esmentada els comptes 
anuals de l’exercici 2016 de la Fundació La Llum de les Imatges. Aquesta 
circumstància representa un incompliment de l’article 141 de l’LHP, que 
estipula que les entitats integrants del sector públic de la Generalitat 
retran els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, per conducte de l’esmentat centre directiu de la 
Generalitat. 

Pel que fa als informes d’auditoria pública que ha d’elaborar la Intervenció 
General i que han de presentar-se en la Sindicatura de Comptes juntament 
amb els comptes anuals de les fundacions públiques, en compliment dels 
articles 119.3 i 120.3 de l’LHP, s’han de formular les observacions següents: 

- La Intervenció General ha presentat dins del termini establit els 
informes d’auditoria financera i d’auditoria operativa de la Fundació 
Centre d’Estudis Ciutat de la Llum, encara que no ha presentat 
l’informe d’auditoria de compliment. 

- S’han presentat fora del termini establit els informes d’auditoria 
financera i d’auditoria operativa de la Fundació Palau de les Arts 
Reina Sofia i de la Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte, 
encara que no han presentat l’informe preceptiu d’auditoria de 
compliment. 

- Els informes d’auditoria financera de la Fundació La Llum de les 
Imatges i Jaume II el Just s’han retut fora del termini establit, encara 
que no s’han presentat els informes d’auditoria de compliment. 

- La Intervenció General ha presentat fora del termini establit 
l’informe d’auditoria operativa de la Fundació Institut Portuari 
d’Estudis i Cooperació, encara que no ha presentat els informes 
d’auditoria financera i d’auditoria de compliment. 

- En la data d’aprovació de l’Informe, la Intervenció General no ha 
presentat en la Sindicatura de Comptes els informes preceptius 
d’auditoria financera, de compliment i d’auditoria operativa de les 
fundacions següents: Fundació Centre de Estudis Ambientals de la 
Mediterrània, Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de 
València, Fundació per al Foment dels Estudis Superiors, Fundació 
per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
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Comunitat Valenciana, Fundació per a la Investigació 
Agroalimentària, Fundació per a la Investigació de l’Hospital 
Universitari La Fe de la Comunitat Valenciana. 

Les circumstàncies descrites pel que fa als informes d’auditoria 
representen un incompliment dels articles 119.3, 120.3 i 121 de l’LHP, que 
estipulen que la Intervenció General de la Generalitat ha d’elaborar els 
informes d’auditoria esmentats sobre la gestió econòmica i financera de 
les fundacions públiques i retre’ls a la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, juntament amb els comptes anuals de l’exercici, 
en el termini establit a l’efecte. 

Pel que fa als informes d’auditoria de les fundacions públiques que s’han 
presentat en la Sindicatura de Comptes cal fer notar el següent: 

- L’informe d’auditoria financera de la Fundació La Llum de les 
Imatges denega l’opinió perquè la comissió liquidadora d’aquesta 
fundació no ha elaborat ni formulat els comptes anuals de l’exercici 
2016, encara que ha proporcionat el balanç abreujat i el compte de 
resultats abreujat al tancament del dit exercici. 

- L’informe d’auditoria financera de la Fundació Jaume II el Just 
expressa una opinió desfavorable a causa dels fets molt significatius 
que s’han posat de manifest en la fiscalització realitzada. 

- En els informes referits a la Fundació per a l’Atenció a les Víctimes 
del Delicte i la Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum s’expressa 
una opinió favorable amb excepcions. 

La Intervenció General ha de prendre les mesures necessàries a fi que les 
circumstàncies esmentades no es produïsquen en exercicis futurs i fer-ne 
el seguiment corresponent. 

L’anàlisi de la informació tramesa per les fundacions, pel que fa a la 
tramitació i contingut dels comptes anuals d’aquestes, permet concloure 
que el balanç i el compte de pèrdues i guanys de les fundacions públiques 
s’han format amb el detall previst en el PGC d’entitats sense finalitat 
lucrativa i que la memòria que forma part dels comptes anuals conté la 
informació que exigeix l’article 21.3 de l’LFCV, en l’article 27.2 de l’RFCV i 
l’esmentat PGC. 

S’ha comprovat, però, que cap de les fundacions públiques de la 
Generalitat ha presentat l’informe relatiu al compliment de les obligacions 
de caràcter econòmic i financer que assumeixen com a conseqüència de 
la seua pertinença al sector públic, que han de presentar juntament amb 
els comptes anuals, fet que constitueix un incompliment de l’article 134.3 
de l’LHP. 
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S’ha comprovat que, en la data d’aprovació de l’Informe, es trobaven 
pendents d’aprovació pel Patronat els comptes anuals de les fundacions 
següents: Fundació per al Foment dels Estudis Superiors, Fundació 
Comunitat Valenciana Regió Europea, Fundació per a la Investigació 
Agroalimentària, Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari 
La Fe, Fundació Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació Institut Portuari 
d’Estudis i Cooperació, Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte 
i Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum. Aquesta situació no s’ha de 
produir en exercicis futurs, ja que els comptes anuals de les fundacions 
s’han de retre en la Sindicatura de Comptes després que els haja aprovat 
el Patronat de cadascuna de les fundacions. 
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València, 13 de desembre de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 


	VOLUM V: FUNDACIONS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT
	índex



