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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

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 conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les despeses de funcionament registrades en els comptes anuals 
consolidats de l'exercici de 2007 de la Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i 
Promocional de la Comunitat Valenciana, S.A.U., (SGIEP), es presenten adequadament, 
d'acord amb els principis comptables que hi són d'aplicació; així com verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici, 
en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

La fiscalització també ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de les dites despeses de SGIEP; en els diferents 
apartats de l'Informe s'assenyalen aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció 
i millora per part dels òrgans responsables de la Societat. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de SGIEP estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a l'exercici terminat en la dita 
data, i els adjuntem íntegres -juntament amb l'informe d'auditoria- en l'annex del present 
Informe. Els dits comptes foren formulats pels administradors el 27 de març de 2008, 
aprovats per la Junta General d'Accionistes i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), conformement a la 
normativa aplicable, el 27 de juny de 2008, acompanyats de l'informe d'auditoria. 

El citat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes que, atenent al que 
s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG 
amb la col·laboració d'una firma privada d'auditoria. En aqueix informe s'emet una 
opinió amb un advertiment, per haver comptabilitzat inadequadament com a ingrés 
d'explotació les subvencions de l'exercici percebudes de la Generalitat. 

En funció dels objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha consistit a 
comprovar si hom ha aplicat de forma adequada la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les despeses de funcionament registrades per SGIEP en l'exercici de 
2007 en els epígrafs "Consums d'explotació" i "D'altres despeses d'explotació", i a 
comprovar si els comptes anuals han sigut formalitzats i presentats adequadament. 

D'acord amb això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
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l'Estat Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
d'aplicació en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast anteriorment 
assenyalat. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb l'abast 
descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de SGIEP, de la legalitat 
vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l'activitat contractual -en relació amb 
l'àrea fiscalitzada- durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2007; així com 
l'adequació de la formalització i presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit ha verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment 
dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 2007. 

- Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa i d'Organització de la Generalitat. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1.564/1989, de 22 de desembre. 

- Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, text refós aprovat per Decret Legislatiu 
de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Acord del Consell de la Generalitat de 4 de novembre de 2005, per mitjà del 
qual es constitueix la Societat. 

- Estatuts de la Societat. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, per mitjà del qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es 
regulen els registres oficials de contractes i contractistes i d'empreses 
classificades de la Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

- Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Consell, per mitjà del qual es regula el 
registre de convenis i s'estableix el règim jurídic i pressupostari dels convenis 
que subscriga la Generalitat. 
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- Ordre de 22 de maig de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per mitjà de la qual es dicten normes de funcionament i comunicació de dades al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana. 

- Reial Decret 1.815/1991, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aproven les 
normes de formulació de comptes anuals consolidats. 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes a què 
estan subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 4 d'octubre de 1995 de la Intervenció General de la Generalitat, per 
mitjà de la qual es determina el tractament comptable de les subvencions 
corrents percebudes per les empreses públiques. 

- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat, per 
mitjà de la qual s'aprova la informació que han de retre les empreses públiques. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'han posat 
de manifest els següents fet o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) Tal com s'indica en l'apartat 4.3, SGIEP ha distribuït entre els exercicis de 2006, 
2007 i 2008 la despesa ocasionada per l'adquisició dels drets d'organització de 
les regates del port d'eixida de la tercera edició de la "Volvo Ocean Race", que 
s'eleva a 5.000.000 d'euros. Tenint en compte que el dit esdeveniment esportiu té 
lloc en l'exercici de 2008, l'import descrit anteriorment, caldria comptabilitzar-lo 
en la seua totalitat com a despesa del dit exercici. En conseqüència, el resultat 
dels exercicis de 2006 i 2007 està infravalorat en 631.720 euros i 2.452.958 
euros respectivament, i el saldo a 31 de desembre de 2007 que mostra l'epígraf 
de "Despeses per a distribuir en diversos exercicis" s'hauria d'incrementar en 
3.084.678 euros. 

b) L'adequada aplicació del principi de correlació d'ingressos i despeses implica 
que les subvencions rebudes per a finançar la despesa esmentada en l'apartat 
anterior, s'haurien de perioditzar en un compte d'"Ingressos per a distribuir en 
diversos exercicis", fins a la seua imputació comptable en 2008. 

 Segons el tenor del que es preveu en la Resolució de 4 d'octubre de 1995 de la 
IGG, la dita imputació comptable s'ha de fer en el compte "Aportacions de socis 
per a compensar pèrdues". Per tant, el saldo de l'epígraf "D'altres ingressos 
d'explotació" del compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2007 s'hauria de 
reduir en 5.935.440 euros, amb abonament a l'epígraf "Fons propis" o al compte 
del balanç "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis", com més convinga; 
tal com indiquem en l'apartat 4.1. 

 A més a més, tenint en compte que els resultats positius abans d'imposts -el 
quals es reflecteixen en el compte de pèrdues i beneficis-, són de 251.231 euros, 
SGIEP havia d'haver comptabilitzat el referit import com a saldo a favor de la 
Generalitat per subvencions no aplicades a la seua finalitat, a càrrec de la 
subvenció rebuda; tal com s'indica en l'apartat 4.1. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat 
durant l'exercici de 2007 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb l'àrea fiscalitzada: 

a) En determinats contractes de patrocini publicitari, analitzats en l'apartat 5.3, no 
queda justificat en els seus expedients com s'ha decidit el preu contractat, de 
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manera que hi quede garantida l'equivalència de les prestacions acordades. 
Aquesta acreditació resulta necessària per a qualificar adequadament l'objecte 
del contracte. 

 Tampoc no hi queda justificada l'oportunitat ni la conveniència de no haver 
aplicat els principis de publicitat i concurrència en la selecció de l'entitat 
patrocinada. 

b) En l'expedient de contractació 91/07, analitzat en l'apartat 5.3, SGIEP no ha 
complit els principis de publicitat i concurrència. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Per Acord del Consell de la Generalitat de 4 de novembre de 2005, es resol constituir 
SGIEP i se n'aproven els estatuts. 

El citat Acord estableix que la Societat té la forma d'anònima i que s'ha de regir per les 
normes de dret privat aplicables a aquest tipus de societats; que té la consideració 
d'empresa de la Generalitat -conformement a l'article cinqué de la LHPG-, dependent de 
la Conselleria de Presidència, i que es regularà per la citada Llei en aquelles matèries 
que hi siguen d'aplicació. 

El seu objecte social, d'acord amb els estatuts propis, es detalla tot seguit: 

a) Coordinar i exercir una direcció estratègica de les accions de promoció i difusió 
de la imatge de la Comunitat Valenciana, per potenciar i incrementar el 
coneixement sobre la realitat de la Comunitat Valenciana a Espanya i a la resta 
de món. 

b) Realitzar totes aquelles accions estratègiques de promoció de la Comunitat 
Valenciana que puguen organitzar-se per incrementar el coneixement de la 
realitat, les necessitats i els interessos de la Comunitat Valenciana, aprofitant 
l'impacte en els mitjans de comunicació ocasionat per la celebració a la ciutat de 
València de la Copa de l'Amèrica l'any 2007. 

c) Potenciar els sectors vinculats a la comunicació i la publicitat. 

d) Incrementar la participació dels agents socials, econòmics i culturals en la 
promoció global de la Comunitat Valenciana. 

e) Coordinar, desenvolupar i exercir accions estratègiques de promoció i 
comunicació. 

Actualment, el capital social de SGIEP s'eleva a 100.000 euros, representat per mil 
accions nominatives de 100 euros de valor nominal cada una, propietat al cent per cent 
de la Generalitat. 

Els òrgans de govern de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell 
d'Administració. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

SGIEP no està obligada a elaborar l'informe de gestió previst en l'article 203 de la Llei 
de Societats Anònimes, ja que presenta un balanç abreujat; per aquesta raó no hem 
pogut disposar de la informació que ha de contenir l'informe citat sobre l'evolució de 
l'activitat de la societat durant l'exercici fiscalitzat. 
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No obstant això, a partir de la documentació analitzada sobre aqueix aspecte durant la 
realització del present treball, s'observa que, entre l'activitat desenvolupada per la 
Societat al llarg de l'exercici de 2007, destaca la realització de tasques destinades a 
preparar l'organització de les regates del port d'eixida de la competició de vela "Volvo 
Ocean Race", en la seua tercera edició; així com la firma de diversos contractes de 
patrocini publicitari de diferents esdeveniments artístics i esportius, amb l'objectiu de 
promoure i difondre la imatge de la Comunitat Valenciana. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE 
L'ÀREA REVISADA 

4.1 Aspectes generals 

L'epígraf "D'altres ingressos d'explotació" inclou 5.935.440 euros en concepte de 
subvencions d'explotació rebudes de la Generalitat, dels quals provenen 3.185.440 euros 
de la consignació determinada a aqueix efecte en la Llei 11/2006, de 27 de desembre, de 
Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2007, i 2.750.000 euros de sengles 
transferències de crèdit autoritzades pel Govern Valencià amb dates 23 de febrer i 15 de 
juny de 2007. 

Segons el que es preveia en la Resolució de 4 d'octubre de 1995 de la Intervenció 
General de la Generalitat, SGIEP havia d'haver comptabilitzat aqueixes subvencions en 
el compte "Aportacions de socis per a compensar pèrdues", atés que les dites 
subvencions no deriven de cap contracte-programa o sistema similar que compte amb 
l'aprovació de la referida Intervenció. En conseqüència, el saldo de l'epígraf "D'altres 
ingressos d'explotació" està sobrevalorat en 5.935.440 euros. 

Addicionalment, SGIEP havia d'haver comptabilitzat en un compte de naturalesa 
creditora l'import que calia reintegrar a la Generalitat per subvencions no aplicades a la 
seua finalitat. Quant a això, considerant que els resultats positius abans d'imposts que es 
reflecteixen en el compte de pèrdues i beneficis són de 251.231 euros i que les 
subvencions corrents són l'única font de finançament de la Societat, SGIEP hauria 
d'haver comptabilitzat el referit import com a saldo a favor de la Generalitat per 
subvencions no aplicades a la seua finalitat, a càrrec de les subvencions rebudes. 

Finalment, pel que fa a la despesa per l'"Impost sobre societats" de l'exercici, per import 
de 44.897 euros, la Societat hauria de tenir en compte l'observació indicada en el 
paràgraf anterior. Així, la base imposable del referit impost es veuria reduïda en l'import 
que s'ha de reintegrar a la Generalitat. 

La Generalitat ve donant el suport necessari per a garantir el funcionament de SGIEP, ja 
que els ingressos de cada exercici provenen en la pràctica totalitat de les subvencions 
d'explotació rebudes de la Generalitat. SGIEP, a l'hora d'elaborar els seus comptes 
anuals, ha aplicat el principi d'empresa en funcionament, perquè considera que la 
Generalitat continuarà prestant el suport necessari per a mantenir la seua activitat; 
encara que no ha inclòs tal circumstància en les bases de presentació dels comptes 
anuals de la memòria. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç i el compte de pèrdues i beneficis de SGIEP a 31 de desembre de 2007, 
juntament amb les dades corresponents a l'exercici anterior, es mostra a continuació, en 
euros. 
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ACTIU 31/12/07 31/12/06 Variació 

Immobilitzat 68.609 223.909  (69,4%) 

Despeses d'establiment 11.124 14.832  (25,0%) 

Immobilitzacions immaterials 16.828 1.402  1.100,3% 

Immobilitzacions materials 38.857 30.875  25,9% 

Immobilitzacions financeres 1.800 176.800  (99,0%) 

Despeses per a distribuir en diversos exercicis 1.915.322 4.368.280  (56,2%) 

Actiu circulant 1.406.287 2.344.296  (40,0%) 

Deutors 355.730 734.695  (51,6%) 

Tresoreria 1.050.557 533.105  97,1% 

Ajusts per periodificació -  1.076.496  (100,0%) 

Total actiu 3.390.218 6.936.485 (51,1%) 
    

PASSIU 31/12/07 31/12/06 Variació 

Fons propis 693.246 486.912  42,4% 

Capital subscrit 100.000 100.000  0,0% 

Prima d'emissió 500.000 500.000  0,0% 

Resultats d'exercicis anteriors (113.088) -  - 

Pèrdues i beneficis 206.334 (113.088) - 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis -  471.983  (100,0%) 

Creditors a llarg termini -  2.250.000  (100,0%) 

Creditors a curt termini 2.696.972 3.727.590  (27,6%) 

Total passiu 3.390.218 6.936.485 (51,1%) 

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Consums d'explotació 5.516.894 3.439.586 60,4%  

Despeses de personal 240.916 150.911 59,6%  

Dotació amortització immobilitzat 10.029 5.158 94,4%  

D'altres despeses d'explotació 151.937 63.310 140,0%  

Beneficis d'explotació 487.647 - - 

Despeses financeres i assimilades 68.016 3.539 1.821,9%  

Diferències negatives de canvi - 3 (100,0%) 

Resultats financers positius - - - 

Beneficis activitats ordinàries 435.423 - - 

Variació provisions immobilitzat 175.000 - - 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 10.345 - - 

Resultats extraordinaris positius - - - 

Beneficis abans d'imposts 251.231 - - 

Impost sobre societats 44.897 - - 

Resultat de l'exercici (beneficis) 206.334 - - 
  

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

D'altres ingressos d'explotació 6.407.423 3.549.419 80,5%  

Pèrdues d'explotació - 109.546 (100,0%) 

D'altres interessos i ingressos assimilats 15.792 - - 

Resultats financers negatius 52.224 3.542 1.374,4% 

Pèrdues d'activitats ordinàries - 113.088 (100,0%) 

Ingressos extraordinaris 1.153 - - 

Resultats extraordinaris negatius 184.192 - - 

Pèrdues abans d'imposts - 113.088 (100,0%) 

Resultat de l'exercici (pèrdues) - 113.088 (100,0%) 

Quadre 2 
 

Tal com hem indicat en l'apartat 1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés l'àrea de 
despeses de funcionament comptabilitzades en els epígrafs de "Consums d'explotació" i 
"D'altres despeses d'explotació" de l'exercici de 2007. 

Aquestes despeses, per import de 5.668.831 euros, constitueixen el 91,2% de les 
despeses registrades a càrrec del compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2007, i 
s'han incrementat un 61,8% respecte a l'exercici anterior. Com a resultat de la 
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fiscalització efectuada sobre aquestes despeses, en els apartats següents es mostren els 
aspectes més significatius observats. 

4.3 Consums d'explotació 

El saldo d'aquest epígraf, per import de 5.516.894 euros, es detalla en el quadre següent 
elaborat en euros, de forma comparada amb l'exercici anterior. 

 
Comptes 2007 2006 Variació 

Treballs realitzats per altres empreses 490.825 159.577 207,6% 

Organització esdeveniments 3.342.043 1.095.761 205,0% 

Patrocinis i col·laboracions 1.644.400 1.085.573 51,5% 

Campanyes promoció C.V. 34.436 701.666 (95,1%) 

Inserció en mitjans comunicació 5.190 376.709 (98,6%) 

Consultoria promocional - 20.300 (100,0%) 

Total 5.516.894 3.439.586 60,4% 

Quadre 3 
 

Els comptes comptables amb saldos i increments més significatius en l'exercici de 2007 
escollits per a la revisió, han sigut els següents: 

- treballs realitzats per altres empreses, 

- organització d'esdeveniments, 

- patrocinis i col·laboracions, 

- campanyes de promoció de la Comunitat Valenciana. 

Hem seleccionat una mostra representativa del 94,6% de les despeses anteriors, a 
l'objecte de verificar la seua adequació als principis comptables generalment acceptats; 
així com dels principis de control intern i de bona gestió financera. Com a resultat del 
treball realitzat, s'han posat de manifest els aspectes que a continuació s'indiquen. 

- SGIEP no disposa de cap manual de procediments en el qual es consideren les 
distintes fases d'execució de la despesa, des de l'autorització fins a la 
comprovació de l'efectiva realització i el pagament consegüent; raó per la qual 
es recomana d'elaborar el dit manual, amb la finalitat d'aconseguir una major 
eficàcia en la gestió d'aquestes despeses. Quant a això, la Societat manifesta, en 
fase d’al·legacions, que van a aprovar-se unes regles de tramitació d’expedients 
adequades a l’estructura organitzativa. 
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- Les despeses comptabilitzades en els comptes d'aquest epígraf, caldria imputar-
les, d'acord amb el seu objecte i naturalesa, en l'epígraf "D'altres despeses 
d'explotació" del compte de pèrdues i beneficis. 

- Encara que SGIEP afirma que es revisen les factures rebudes, s’hauria de deixar 
en les factures constatació expressa de la revisió efectuada, tant pel que fa als 
aspectes formals i aritmètics, com de la conformitat amb el servei prestat o amb 
el bé rebut, i les seues condicions. 

- La Societat va formalitzar en l'exercici de 2006 un contracte amb la mercantil 
titular dels drets de la competició de vela "Volvo Ocean Race", a l'objecte 
d'adquirir els drets d'organització de les regates del port d'eixida de la dita 
competició en la seua tercera edició, les quals tindran lloc al port d'Alacant en 
l'exercici de 2008, per un import de 5.000.000 d'euros. Aquesta quantitat ha 
sigut satisfeta en la seua integritat per SGIEP al finalitzar l'exercici de 2007. 

 La despesa de la dita adquisició ha sigut distribuïda per la Societat entre els 
exercicis de 2006, 2007 i 2008, de tal forma que les despeses registrades en els 
exercicis de 2006 i 2007 són de 631.720 euros i 2.452.958 euros, 
respectivament, i les que s'imputaran en l'exercici de 2008, per 1.915.322 euros, 
es troben comptabilitzades al tancament de l'exercici fiscalitzat en l'epígraf 
"Despeses per a distribuir en diversos exercicis". 

 Tenint en compte que l'esdeveniment esportiu es celebra en 2008, la imputació 
de la despesa -d'acord amb el principi comptable de la meritació-, calia haver-la 
registrada en la seua totalitat en el dit exercici. En conseqüència, el resultat dels 
exercicis de 2006 i 2007 està infravalorat respectivament en 631.720 euros i 
2.452.958 euros, i el saldo que es mostra en l'epígraf "Despeses per a distribuir 
en diversos exercicis" s'hauria d'incrementar en 3.084.678 euros. 

4.4 D'altres despeses d'explotació 

El saldo d'aquest epígraf, que es mostra en el compte de pèrdues i beneficis de l'exercici 
de 2007, s'eleva a 151.937 euros, els quals han sigut registrats en la seua totalitat a 
càrrec de "Serveis exteriors". 

El detall comparat de "Serveis exteriors" es mostra en el quadre següent, elaborat en 
euros: 
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Comptes 2007 2006 Variació 

Arrendaments i cànons 61.063 41 148.834,1% 

Reparacions i conservació 6.287 39 16.020,5% 

Serveis de professionals  56.226 53.913 4,3% 

Primes d'assegurances 2.073 1.596 29,9% 

Serveis bancaris 423 767 (44,9%) 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 6.450 1.307 393,5% 

Subministraments 3.949 1.667 136,9% 

D'altres serveis 15.466 3.980 288,6% 

Total 151.937 63.310 140,0% 

Quadre 4 
 

Els comptes que presenten els saldos i augments més significatius -de cara a la seua 
revisió en l'exercici de 2007-, són els següents: 

- arrendaments i cànons, 

- serveis de professionals. 

Hem revisat una mostra que representa el 77,2% d'aquestes despeses i s'hi han observat 
els aspectes següents: 

- El compte "Arrendaments i cànons" mostra un increment significatiu, a 
conseqüència de la formalització del contracte de lloguer, a principis de 
l'exercici de 2007, de la seu on es troben ubicades les oficines de SGIEP. 

- S'ha contractat la prestació de serveis d'assistència jurídica per import de 10.345 
euros, més IVA; sense que conste l'aprovació prèvia de l'òrgan competent. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d'aplicació 

L'article 2.1 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP), després 
de la reforma introduïda per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, estén, a les societats 
públiques mercantils creades per satisfer necessitats d'interés general que no tinguen 
caràcter industrial o mercantil, la subjecció a les prescripcions de la citada Llei relatives 
a la capacitat de les empreses, publicitat, procediments de licitació i formes 
d'adjudicació, per als contractes d'obres, subministraments, consultoria i assistència i 
serveis de quantia igual o superior -amb exclusió de l'IVA- a 5.278.000 euros, si es 
tracta de contractes d'obra, o a 211.000 euros si es tracta de qualsevol altre dels 
contractes esmentats. 

En coherència amb això, la disposició addicional sisena de la LCAP, al seu torn 
modificada per a la Llei 62/2003, estableix que les societats a què es refereix l'apartat 1 
de l'article 2, per als contractes no compresos en aqueix apartat, ajustaran la seua 
activitat contractual als principis de publicitat i concurrència; llevat que la naturalesa de 
l'operació que s'haja de realitzar siga incompatible amb els dits principis. 

Tenint en compte les funcions que té encomanades la Societat en el desenvolupament 
del seu objecte social, regulat en els seus estatuts, i que fonamentalment és la promoció 
i difusió de la imatge de la Comunitat Valenciana, aquesta Sindicatura considera que 
SGIEP està subjecta al règim de contractació previst en l'article 2.1 de la LCAP quan 
realitze contractes d'obra, subministraments, consultoria i assistència i serveis de 
quanties iguals o superiors a les fixades en el dit precepte, i que en la resta de casos és 
d'aplicació la disposició addicional sisena. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

Pel que fa a la submissió de SGIEP al marc normatiu anterior, hem comprovat que la 
Societat no compta amb cap regulació interna de contractació que desenvolupe amb el 
detall suficient els aspectes essencials dels procediments de contractació, com són les 
competències i funcions dels òrgans socials, els tràmits necessaris que hi cal observar i 
l'establiment de regles que asseguren el respecte als principis continguts en la normativa 
de contractes. 

No obstant això, la Societat, en fase d’al·legacions, manifesta que amb data 1 d’agost de 
2008, va rebre un informe de l’Advocacia General de la Generalitat sobre les 
instruccions internes de contractació per les quals s’haurà de regir, a fi de donar 
compliment a les exigències de la nova Llei de Contractes del Sector Públic. 

Els contractes adjudicats per SGIEP en l'exercici es resumeixen en el quadre següent, 
elaborat d'acord amb la informació facilitada per la Societat, i en el qual es mostren el 
nombre i l'import dels expedients tramitats, detallats per tipus de contracte i per formes i 
procediments d'adjudicació. 
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Tipus de contracte  Modalitat d'adjudicació Euros 
Nombre 

expedients 

Subministraments 

 

Procediment negociat 

Contracte menor 

36.236 

56.650 

39,0% 

61,0% 

1 

8 

11,1%

88,9%

Subtotal 92.886 100,0% 9 100,0%

Assistència tècnica 

Procediment negociat 

Contracte menor 

212.084 

243.715 

46,5% 

53,5% 

6 

31 

16,2%

83,8%

Subtotal 455.799 100,0% 37 100,0%

Patrocini 

Procediment negociat 

Contracte menor 

2.098.335 

4.640 

99,8% 

0,2% 

7 

1 

87,5%

12,5%

Subtotal 2.102.975 100,0% 8 100,0%

Total 2.651.660 100,0% 54 100,0%

Quadre 5 
 

5.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d'analitzar l'adequació de la tramitació de la contractació efectuada per SGIEP en 
l'exercici de 2007, conformement al que hem indicat en apartats anteriors, s'ha 
seleccionat una mostra -detallada en el quadre següent- que representa el 90,2% del 
total adjudicat en l'exercici (sense incloure-hi contractes menors); segons la informació 
que ens ha facilitat la Societat. 

 
Núm. 
exp. 

Tipus 
(1) 

Modalitat 
(2) Objecte 

Preu 
(IVA inclòs)

91/07 Subm. NSP Adquisició de "pack" i llibres de promoció. 36.236 

93/07 Patr. NSP 
Patrocini de la participació espanyola en la regata Castelló Mini Race 
2007. 400.000 

96/07 Patr. NSP Patrocini del concert de l'artista Lluís Miquel a Castelló. 300.000 

107/07 Patr. NSP 

Patrocini de les accions de promoció realitzades per l'empresa 
Valencia Estrategia Promoción e Imagen, S.A, amb ocasió de la 32ª 
Copa de l’Amèrica. 580.000 

117/07 Patr. NSP Patrocini del concert de l'artista Elton John a Xàtiva. 250.000 

127/07 Patr. NSP Patrocini del I Congrés Internacional de Publicitat a València. 213.000 

140/07 Patr. NSP Patrocini de la Fira de la Fórmula 1 a València. 337.335 

   Total revisats adjudicats en 2007 2.116.571 

(1) Tipus de contracte: Subm.: Consultoria, assistència i serveis Patr.: patrocini 

(2) Forma d'adjudicació NSP: Negociat sense publicitat 

Quadre 6 
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Com a resultat de la revisió efectuada dels expedients que es recullen en el quadre 
anterior, en relació amb els contractes de patrocini es poden realitzar les observacions 
següents, de caràcter general per a tots: 

- SGIEP, en el desenvolupament de la seua activitat, subscriu contractes de 
patrocini amb entitats públiques i privades, en virtut dels quals patrocina certs 
esdeveniments, ja que entén que s'emmarquen dins dels objectius estratègics de 
la Societat per a l'exercici de 2007 i de les finalitats del seu objecte social. 

- En la documentació general que es troba en tots els expedients analitzats, no es 
justifica ni motiva la determinació del preu contractat, de forma que hi quede 
garantida l'equivalència entre l'import satisfet per SGIEP i l'import de la 
col·laboració publicitària rebuda a canvi. 

- Aquesta acreditació resulta necessària per a qualificar el vertader objecte de 
l'acord subscrit, ja que aquest podria tenir caràcter de contracte de servei de 
patrocini publicitari (i, per tant, hi seria aplicable la normativa contractual), o bé 
un caràcter de subvenció, en el cas d'actuar com a instrument de suport i foment 
a la realització d'una determinada activitat (i, per tant, caldria aplicar-hi la 
normativa de les subvencions públiques). 

- En qualsevol cas, s'hauria de justificar de forma suficient l'oportunitat i la 
conveniència de no aplicar els principis de publicitat, concurrència i objectivitat 
en la selecció de les entitats patrocinades, ateses les peculiaritats de l'activitat 
patrocinada. 

- Així mateix, les entitat patrocinades haurien de presentar en tots els casos una 
memòria justificativa de les actuacions realitzades, amb el cost i el finançament, 
per a la consegüent revisió per part de SGIEP a l'efecte d'avaluar el seu impacte 
en el compliment dels objectius estratègics i dels fins del seu objecte social. 

A més del que hem exposat anteriorment, a continuació es comenten els aspectes més 
significatius observats en la relació dels expedients seleccionats. 

a) En quatre expedients (91/07, 93/07, 107/07 i 117/07), no consta l'autorització 
prèvia de la despesa per part de l'òrgan competent. 

b) En l'expedient 91/07 no s'han promogut els principis de publicitat i concurrència, 
i no s'hi justifiquen de forma suficient les causes de la no aplicació. A part 
d'això, es recomana que el contracte siga formalitzat documentalment. 

c) En tres expedients (93/07, 107/07 i 140/07), no s'acredita ni justifica de forma 
suficient el compliment de determinades obligacions assumides contractualment 
per l'entitat patrocinada. 
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d) En dos expedients (96/07 i 117/07), no s'acredita documentalment la proposta de 
patrocini efectuada pel beneficiari, si bé SGIEP en al·legacions manifesta que 
aquestes propostes s’han realitzat verbalment. 

5.4 Anàlisi dels convenis subscrits en l'exercici 

D'acord amb la informació facilitada per la Societat, durant l'exercici de 2007 es va 
formalitzar un conveni amb l'Autoritat Portuària d'Alacant, amb la finalitat d'adequar les 
instal·lacions portuàries a les infraestructures i dotacions necessàries per a l'organització 
i el desenvolupament, com a port d'eixida, de la regata transoceànica "Volvo Ocean 
Race", esdeveniment que ha sigut denominat "Alacant 2008. Volta al món a vela". Com 
a conseqüència del dit conveni, SGIEP es va comprometre a abonar a l'Autoritat 
Portuària 4.262.650 euros, amb l'IVA inclòs, per realitzar en l'exercici de 2008 
determinades obres i instal·lacions. 

A partir de l'anàlisi de l'expedient, s'observa que l'informe favorable de l'Advocacia 
General de la Generalitat s'emet amb posterioritat a la firma del conveni. 

 

- 601 - 



Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la C. V., S.A.U. Exercici de 2007 

- 602 - 

6. RECOMANACIONS 

A més de les mencions fetes en l'apartat 2 de l'Informe, com a resultat del treball de 
fiscalització realitzat escau efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit. 

a) La memòria dels comptes anuals hauria d'incloure un paràgraf informatiu sobre 
l'aplicació del principi d'empresa en funcionament; d'acord amb el que hem 
especificat en l'apartat 4.1. 

b) Les despeses comptabilitzades en l'epígraf "Aprovisionaments", caldria 
comptabilitzar-les en l'epígraf "D'altres despeses d'explotació" del compte de 
pèrdues i beneficis; tal com s'indica en l'apartat 4.3. 

c) Es recomana a la Societat que elabore un manual de procediments, en el qual es 
regulen les distintes fases d'execució de la despesa, des de l'autorització fins a la 
comprovació de la realització efectiva i el pagament consegüent, i incloent els 
aspectes essencials dels procediments de contractació. Es tindran en compte les 
observacions recollides en els apartats 4.3 i 5.3, i en particular: 

- En les despeses hauria de constar l'autorització prèvia de l'òrgan 
competent. 

- En les factures rebudes s'hauria de deixar evidència de la conformitat. 

- En tots els expedients relatius als contractes de patrocini que sorgeixen 
d'una proposta externa, aquesta hi hauria de constar. 

- Caldria sol·licitar als beneficiaris dels contractes de patrocini que 
acrediten el compliment dels requisits exigits en el contracte. 

 




