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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 de 
l'exercici de 2007 de l'Institut Valencià de l'Exportació, S.A., (IVEX), es presenten de 
forma adequada, 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 
l'exercici citat. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern d'aquestes despeses de l'IVEX; en els diferents apartats 
del present 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 i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'IVEX estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a l'exercici acabat en la dita 
data, i els adjuntem íntegres -juntament amb l'informe d'auditoria- en l'annex d'aquest 
Informe. Els dits comptes foren formulats pels administradors de la Societat amb data 
26 de març de 2008, aprovats per la Junta General d'Accionistes amb data 18 de juny de 
2008 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, 
juntament amb l'informe d'auditoria. 

El citat informe d'auditoria, obligatori segons la legislació mercantil, és al seu torn el 
resultat de l'auditoria de comptes anuals 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 sense 
advertiments. 

D'acord amb els objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a comprovar l'adequada comptabilitat de les despeses de funcionament registrades per 
l'IVEX en l'exercici de 2007 en l'epígraf "D'altres despeses d'explotació", i dels 
procediments de gestió i control intern aplicables a aquestes despeses; així com a 
comprovar l'adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

També hem comprovat el grau d'acceptació i implantació de les recomanacions 
efectuades en l'informe de fiscalització de l'exercici de 2006. 
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D'acord amb tot això, hem fet les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, d'acord amb els "Principis i normes d'auditoria del sector públic", 
elaborades per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l'Estat Espanyol, i amb les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, la 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'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de l'IVEX 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 terminat el 31 de desembre de 2007; així 
com l'adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

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

- Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 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. 

- Reial Decret-Llei 2/2000, de 16 de juny, text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

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

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

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, que aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, per mitjà del qual es crea 
la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i 
es regulen els registres oficials de contractes, contractistes i empreses 
classificades de la Comunitat Valenciana i les garanties globals. 
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- Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, per mitjà del qual es regula 
el registre de convenis i s'estableix el règim jurídic i pressupostari dels convenis 
que subscriga la Generalitat Valenciana. 

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

- Decret 201/1988, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
per mitjà del qual es constitueix la Societat i se n'aproven els estatuts; modificat 
pel Decret 65/1993, de 17 de maig. 

- 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. 

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

- Resolució de 4 d'octubre de 1995 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, que 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 
Valenciana, per mitjà de la qual s'aprova la informació que han de retre les 
empreses públiques. 

- Estatuts de la Societat. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.1, no s'han posat 
de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l'adequació de 
l'epígraf "D'altres despeses d'explotació" del compte de pèrdues i beneficis als principis 
comptables que hi són d'aplicació. 

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) Algunes contractacions efectuades per l'IVEX en l'exercici (que comentem en 
els apartats 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 i 5.3), no s'atenen als principis bàsics de publicitat 
i concurrència, i en l'expedient no han quedat acreditades les raons que n'han 
motivat l'excepció. En aquells altres casos en què la Societat ha promogut la 
concurrència sol·licitant diversos pressuposts, no hem pogut verificar que el 
contracte haja sigut adjudicat a l'oferta més avantatjosa, ja que les ofertes 
sol·licitades no eren homogènies, i no queden acreditats en l'expedient els 
criteris de selecció utilitzats per l'IVEX. 

b) Els convenis de col·laboració subscrits per l'IVEX en l'exercici, en la mesura en 
què emparen la concessió directa de subvencions, haurien de atenir-se a les 
prescripcions de la normativa general de subvencions, i en els expedients 
respectius caldria acreditar l'excepcionalitat de la utilització del referit 
instrument jurídic; tal com s'indica en l'apartat 4.3.4.b) del present Informe. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Mitjançant el Decret 201/1988, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat, 
s'acordà constituir una societat anònima per a la promoció econòmica de la Comunitat 
Valenciana (PROCOVA), amb participació majoritària de la Generalitat i minoritària de 
les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat, i se'n van aprovar 
els estatuts. La junta general extraordinària de 25 de gener de 1996 acordà modificar la 
denominació social de PROCOVA i substituir-la per la d'Institut Valencià de 
l'Exportació, S.A. (IVEX) 

El Decret citat estableix que la Societat tindrà la forma d'anònima i es regirà per les 
normes del dret privat aplicables a aquest tipus de societat, i que té la consideració 
d'empresa de la Generalitat, d'acord amb l'article cinqué de la LHPG; aquesta Llei 
regularà la Societat en aquelles matèries que hi siguen d'aplicació. Actualment depén de 
la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació. 

El seu objecte social, d'acord amb els Estatuts, es detalla a continuació: 

a) La realització de tots aquells serveis i activitats que resulten necessaris per a 
impulsar la difusió i promoció de la Comunitat Valenciana, i en especial la de la 
seua oferta de béns i serveis, certàmens i fires i les seues condicions per a atraure 
noves iniciatives empresarials. 

b) El desenvolupament de la col·laboració amb institucions, entitats i empreses, per 
tal de facilitar la cooperació comercial d'aquestes amb les pròpies de la 
Comunitat Valenciana. 

c) La prestació de serveis a les empreses de la Comunitat Valenciana, així com la 
cooperació amb aquestes en relació amb les accions que emprenguen o que 
pretenguen emprendre en l'àmbit del comerç exterior. 

d) Realització d'activitats i serveis d'assessorament en matèria financera i 
d'assegurament d'operacions de comerç internacional, amb la finalitat de millorar 
la competitivitat i capacitat de penetració de les empreses de la Comunitat 
Valenciana en els mercats exteriors. 

Actualment, el capital social de l'IVEX s'eleva a 2.597.570 euros, representat per 12.712 
accions nominatives de 204 euros de valor nominal cada una, de les quals la Generalitat 
és propietària del 95,21% (12.105 accions), i les cambres de comerç, del 4,79% (607 
accions). 

Els òrgans de govern de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell 
d'Administració. 
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La Societat realitza les seues activitats a través de la seua xarxa exterior, integrada per 
vint-i-nou oficines (quinze de les quals són centres empresarials) i nou punts de suport. 

Segons la memòria, el 21 de març de 2006 es va constituir la societat IVEX FLORIDA, 
INC. Amb data 5 de juliol de 2006 es va modificar el nom de la citada societat, que 
passà a denominar-se IVEX USA, INC. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons el contingut de l'informe de gestió de la Societat de l'exercici de 2007, l'activitat 
realitzada per a donar suport a la internacionalització de les empreses valencianes s'ha 
centrat en les actuacions següents: 

- Gestió d'ajudes. Com a resultat de la gestió de tres ordres d'ajudes de la 
Generalitat, l'IVEX ha concedit un total de 5.132.389 euros a 472 projectes 
presentats per empreses valencianes. D'aqueix import, en corresponen 1.000.000 
d'euros a ajudes a marques per a 66 projectes; 2.259.555 euros, a ajudes a la 
internacionalització concedides a 332 projectes de 187 empreses, i 1.872.834 
euros, a ajudes a la implantació concedides a 74 projectes de 66 empreses. 

- Promoció. S'han realitzat 255 accions, en les quals han participat 1.348 
empreses. Per zones, destaca Àsia; per sectors, l'agroalimentari i per tipus 
d'acció, les missions inverses i comercials (Vinoélite, Al Invest Euroagro, 
Cítricos California, presentacions de productes, accions de promoció en 
col·laboració amb uns altres organismes, etc.). 

- Serveis. L'IVEX ha prestat a les empreses valencianes serveis individuals 
personalitzats (de comercialització, de promoció, IVEXMARK, FOOD ACT, 
IVEXCREDIT, i per mitjà de centres empresarials); serveis d’assessorament i 
finançament (línia especial CESCE i accés a finançament d'exportacions, amb un 
total de 2.061 operacions facilitades); serveis d'assessorament en els mercats 
Duty Free o Travel Retail, (amb un total de 57 serveis a 46 empreses); així com 
serveis d'assessorament a les empreses en licitacions, projectes multilaterals i de 
cooperació internacional (programes Al Invest i Asia Invest). 

- Programes estratègics de transmissió de metodologies de treball i coneixements 
de valor afegit, per facilitar a les empreses la seua introducció i consolidació en 
mercats internacionals (programes PIPE, DIAPEX, GTP MARKET LANDING i 
programa d'acompanyament). 

- Formació. Plans de beques IVEX’24 i IVEX PRAXIS, per a formar recursos 
humans en internacionalització. Durant 2007 es van fer dues convocatòries del 
primer pla citat, a les quals es van incorporar un total de setanta-dos becaris. El 
segon pla de beques és una novetat en 2007 i va dirigit a diplomats, enginyers i 
arquitectes tècnics i a formació professional, i s'hi han incorporat divuit becaris 
en el quart trimestre. 
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- Xarxa exterior. Presència en 22 països. Ampliació en 2007, amb la posada en 
marxa de dues noves oficines a Dallas i Romania i la conversió en centres 
empresarials de les oficines de Florida i Beijing. Addicionalment, s'ha comptat 
amb nou punts de suport. 

- Jornades, aplecs, convenis i estudis. Participació en més de 1.600 empreses en 
les jornades informatives realitzades en l'exercici. Setena edició dels aplecs 
REDIVEX, a la qual s'han inscrit 700 empreses, i que ha tingut 1.500 visitants i 
participació multisectorial, amb major presència dels sectors agroalimentari i de 
materials de construcció. Durant 2007 l'IVEX ha subscrit vint-i-vuit convenis de 
col·laboració amb associacions, organismes de promoció sectorial i d'altres 
entitats, a l'objecte de donar suport a la internacionalització de la Comunitat 
Valenciana; així com trenta-quatre convenis en el marc del programa de beques 
dirigides a la formació i especialització professional de joves. En l'apartat 
d'estudis, l'IVEX ha elaborat més de dos-cents informes durant 2007. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LA 
FISCALITZACIÓ EFECTUADA 

4.1 Revisió formal dels comptes anuals 

Com a resultat del treball efectuat per revisar l'adequació de la formalització i 
presentació dels comptes anuals, no hi hem observat cap incidència significativa. 

Es pot destacar que en la memòria de la Societat s'informa sobre la constitució de la 
filial IVEX FLORIDA, INC., el 21 de març de 2006. Amb data 5 de juliol de 2006 es va 
modificar el nom de la citada societat, que passà a denominar-se IVEX USA, INC. Les 
accions (mil), foren subscrites íntegrament per l'IVEX, sense que la memòria indique el 
seu valor nominal. Quant a això, en la memòria s'expressa que "...d'acord amb la 
legislació americana, no ha sigut necessari efectuar cap desemborsament per a 
constituir la societat". Hem revisat el certificat de registre de la societat a Florida, en el 
qual no consta el valor de les accions. És per això que l'immobilitzat financer de l'IVEX 
no reflecteix les participacions en la dita filial americana. 

A la data de realització del present treball (juny de 2008), l'IVEX no disposava dels 
estats financers de la filial corresponents a l'exercici de 2007. 

D'altra banda, durant l'exercici de 2007 la Societat ha rebut de la Generalitat els fons 
necessaris per a complir el seu objecte social, en virtut del contracte-programa subscrit, 
el qual ve determinat per les obligacions reconegudes per al seu funcionament. En 
aquest sentit, l'import previst en la Llei de Pressuposts per a l'exercici de 2007 ascendia 
a 13.300.000 euros; mentre que el finalment percebut i comptabilitzat com a ingressos 
de l'exercici ha sigut d'11.808.981 euros. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç i el compte de pèrdues i beneficis de l'IVEX a 31 de desembre de 2007, 
juntament amb les dades corresponents a l'exercici anterior, es mostren a continuació en 
euros: 
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ACTIU  31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 597.856 699.595 (14,5%) 

Despeses d'establiment 2.485 4.797 (48,2%) 

Immobilitzacions immaterials 34.272 29.229 17,3% 

Immobilitzacions materials 200.014 267.138 (25,1%) 

Immobilitzacions financeres 361.085 398.431 (9,4%) 

Actiu circulant 11.215.315 14.820.583 (24,3%) 

Deutors 4.268.493 8.566.013 (50,2%) 

Inversions financeres temporals 9.929 5.209.848 (99,8%) 

Tresoreria 6.819.881 919.398 641,8% 

Ajusts per periodificació 117.012 125.324 (6,6%) 

Total actiu 11.813.171 15.520.178 (23,9%) 
    

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Fons propis  4.182.486 3.990.346 4,8% 

Capital subscrit 2.597.570 2.597.570 - 

Reserves 1.392.775 1.562.351 (10,9%) 

Resultats negatius exercicis anteriors 0 (713.093) (100,0%) 

Pèrdues i guanys 192.141 543.518 (64,6%) 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 0 93.709 (100,0%) 

Provisions per a riscs i despeses 1.881.726 1.726.214 9,0% 

Creditors a curt termini 5.748.959 9.709.909 (40,8%) 

Creditors comercials 5.337.854 8.983.505 (40,6%) 

D'altres deutes no comercials 411.105 726.404 (43,4%) 

Total passiu 11.813.171 15.520.178 (23,9%) 

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Despeses de personal 2.263.860 2.154.180 5,1% 

Dotació amortització immobilitzat 112.496 128.362 (12,4%) 

Variació provisions tràfic 29.381 19.556 50,2% 

D'altres despeses d'explotació  9.959.731 7.329.594 35,9% 

Beneficis d'explotació 366.561 842.666 (56,5%) 

Despeses financeres i assimilades 59.365 93.122 (36,3%) 

Diferències negatives de canvi 59.092 92.409 (36,1%) 

Resultats financers positius 6.821   

Beneficis d'activitats ordinàries 373.382 777.642 (52,0%) 

Despeses extraordinàries 162.542 1.725.772 (90,6%) 

Despeses i pèrdues d'uns altres exercicis 137.816 48.804 182,4% 

Resultats extraordinaris positius  92.225 (197,5%) 

Beneficis davant d'imposts 283.493 869.868 (67,4%) 

Impost sobre societats 91.352 326.350 (72,0%) 

Resultat de l'exercici (beneficis) 192.141 543.518 (64,6%) 
  

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Import net xifra negocis 286.458 283.656 1,0% 

D'altres ingressos d'explotació 12.445.572 10.190.702 22,1% 

Pèrdues d'explotació    

D'altres interessos i ingressos assimilats 64.194 25.874 148,1% 

Diferències positives de canvi 1.992 2.225 (10,5%) 

Resultats financers negatius  65.024  

Pèrdues de les activitats ordinàries    

Ingressos extraordinaris 122.450 1.766.590 (93,1%) 

Ingressos i beneficis d'uns altres exercicis 88.019 100.211 (12,2%) 

Resultats extraordinaris negatius 89.889   

Quadre 2 
 

Tal com s'ha indicat en l'apartat 1.2.1, la fiscalització ha abastat l'àrea de despeses de 
funcionament comptabilitzades en l'epígraf del compte de pèrdues i beneficis "D'altres 
despeses d'explotació", de l'exercici de 2007. 

Aquestes despeses, per import de 9.959.731 euros, constitueixen el 77,66% de les 
despeses registrades a càrrec del compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2007, les 
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quals s'han incrementat un 35,9% respecte de l'exercici anterior. Com a resultat de la 
fiscalització efectuada sobre aquestes despeses, en els apartats següents es mostren els 
comentaris més significatius observats. 

4.3 D'altres despeses d'explotació 

El saldo d'aquest epígraf, per import de 9.959.731 euros, es detalla en el quadre següent, 
elaborat en euros, amb la comparació amb l'exercici anterior. 

 
Comptes 2007 2006 Variació 

Serveis exteriors 8.491.283 6.442.549 31,8% 

Tributs  28.101 29.831 (5,8) 

D'altres despeses de gestió 1.440.347 857.213 68,0% 

Total 9.959.731 7.329.594 35,9% 

Quadre 3 
 

Al seu torn, el detall comparat de "Serveis exteriors", es mostra en el quadre següent, 
elaborat en euros. 

 
Comptes 2007 2006 Variació 

Arrendaments i cànons 1.208.734 1.103.986 9,5% 

Reparacions i conservació 48.740 102.288 (52,4%) 

Serveis de professionals  2.552.255 2.318.746 10,1% 

Transports 33.330 28.079 18,7% 

Primes d'assegurances 267.858 299.765 (10,6%) 

Serveis bancaris 6.503 4.985 30,5% 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 603.409 319.142 89,1% 

Subministraments 200.723 194.468 3,2% 

D'altres serveis 3.569.731 2.071.090 72,4% 

Total 8.491.283 6.442.549 31,8% 

Quadre 4 
 

De cara a la revisió consegüent, els comptes comptables amb saldos i increments més 
significatius en l'exercici de 2007 han sigut els següents: 

- Arrendaments i cànons. 

- Serveis de professionals independents (fonamentalment, promotors de negocis). 
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- Publicitat, propaganda i relacions públiques. 

- D'altres serveis. En aquest compte es registren, fonamentalment, convenis i 
despeses derivats de la formació i promoció exterior a empreses. 

- D'altres despeses de gestió. Beques. 

4.3.1 Arrendaments i cànons 

Les despeses registrades a càrrec d'"Arrendaments i cànons", per import d'1.208.734 
euros, corresponen bàsicament als lloguers de la seu central i de les oficines que 
integren la xarxa exterior, segons el detall següent, elaborat en euros. 

 
Arrendaments Euros 

Serveis centrals 344.007 

Xarxa exterior 864.727 

Total 1.208.734 

Quadre 5 
 

La xarxa exterior de l'IVEX està constituïda per vint-i-nou oficines, quinze de les quals 
tenen la consideració de centres empresarials. Addicionalment, la Societat compta amb 
punts de suport en unes altres localitzacions, als quals s'adscriuen becaris. 

Les oficines constituïdes en centres empresarials estan situades a Viena, Varsòvia, 
Praga, Bucarest, Moscou, Casablanca, Nova York Florida, Mèxic DF, l'Havana, Pequín, 
Shangai, Guangzhou, Nova Delhi i Dubai. 

La resta d'oficines se n'ubica a Brussel·les, Frankfurt, Estambul, Chicago, Los Ángeles, 
Dallas, Toronto, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Xile, l'Alger, 
Tòquio i Hong Kong. 

Durant 2007 els punts de suport s'han situat a Londres, Roma i Milà, Budapest, Vilnius, 
Panamà, Caracas, Sidney i Washington. 

Els contractes d'arrendament vigents al tancament de l'exercici corresponen a vint-i-una 
oficines. Durant 2007 s'ha actualitzat el contracte de Dubai i el conveni de col·laboració 
amb les cambres de comerç espanyoles ubicades a Estambul, Milà i Gran Bretanya. Així 
mateix s'ha formalitzat un contracte d'arrendament per a la seu de la nova oficina a 
Budapest. 

Les despeses derivades dels arrendaments de les oficines de Chicago, Califòrnia i 
Florida han sigut comptabilitzades adequadament a càrrec del present compte atenent a 
la seua naturalesa, a diferència d'exercicis anteriors, en què es registraven de forma 

- 540 - 



Institut Valencià de l'Exportació., S.A. Exercici de 12007 

conjunta amb la resta de despeses presentades per la societat filial IVEX USA a càrrec 
de "D'altres serveis" (vegeu l'apartat 4.3.4). 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre una mostra representativa del 50% de les 
despeses comptabilitzades a càrrec d'aquest compte, no hem observat incidències 
significatives en relació amb l'adequada execució dels contractes d'arrendament que 
emparen les dites despeses. Quant a la facturació i consegüent registre del lloguer de 
l'oficina de Dubai, s'han observat certes deficiències que caldria corregir: la factura no 
inclou les dades identificadores de l'IVEX i no ha sigut registrada d’entrada. 

Finalment, pel que fa a les despeses registrades per l'arrendament del centre empresarial 
de Mèxic, per import de 194.759 euros, es recomana revisar -entre altes aspectes- les 
actualitzacions anuals en el preu del contracte d'arrendament subscrit en l'exercici de 
2006, per un període de vuit anys, per un import conjunt de 2.189.952 dòlars USA. 

4.3.2 Serveis de professionals independents 

Les despeses comptabilitzades a càrrec d'aquest compte, que han ascendit a 2.552.255 
euros, han experimentat un increment respecte a l'exercici anterior del 10,1%. Aquestes 
despeses inclouen les derivades dels contractes subscrits amb els promotors de negocis a 
l'exterior, per un import conjunt d'1.605.618 euros, i unes altres despeses derivades de la 
promoció comercial d'empreses i productes valencians a l'exterior, com ara "duty free", 
assistències tècniques, estudis i defensa jurídica, entre altres, per 946.637 euros. 

A 31de desembre de 2007 l'IVEX tenia subscrits divuit contractes amb promotors de 
negocis a l'exterior, en les següents places: Algèria, Marroc, Dubai, Pequín, Guangzhou, 
Hong Kong, Brasil, Xile, Mèxic (2), Califòrnia, Polònia, Frankfurt, Canadà, Nova York, 
Nova Delhi, Turquia i Chicago. 

En l'exercici de 2007 s'han prorrogat sis contractes, se n'han subscrits dos amb 
promotors de negocis (Dubai i Califòrnia) i renovats uns altes dos (Turquia i Chicago), 
amb uns costs mitjans anuals compresos entre els 48.000 euros i els 82.500 euros, que 
comprenen una part fixa i una altra de variable. 

L'objecte general dels dits contractes és, a més de la representació institucional, la 
prestació de serveis de promoció de productes de la Comunitat Valenciana i l'anàlisi de 
les seues possibilitats de mercat en cada àmbit territorial, la gestió i l'assessorament de 
projectes comercials, col·laborant en les tres àrees d'internacionalització, promoció i 
inversions. 

Com a resultat del treball efectuat sobre una mostra representativa del 13,2% de 
"Serveis de professionals independents", per un import de 337.872 euros, la qual 
comprén 179.119 euros en execució de contractes subscrits amb promotors de negocis i 
158.753 euros per serveis professionals contractats per les oficines centrals de l'IVEX i 
per la filial IVEX, USA, s'han posat de manifest els aspectes següents: 
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- Hem comprovat que l'execució dels contractes subscrits amb els promotors de 
negocis s'ajusta, en termes generals, a les condicions contractuals. 

- Pel que fa a l'adequat control de l'activitat realitzada pels promotors directors 
d'oficina, s'ha observat que en la pràctica totalitat dels casos aquests presenten 
informes mensuals, en els quals detallen les activitats realitzades de promoció, 
serveis d'implantació, missions comercials i institucionals, entre altres. Aquests 
informes es troben adequadament subscrits i introduïts en el sistema informàtic 
de l'IVEX en les dates previstes. 

- Amb caràcter general, hem observat que els pagaments realitzats als promotors 
de negocis no s'efectuen a mes vençut i en els primers dies del mes següent al de 
la facturació (malgrat estipular-ho així els contractes), sinó que es realitzen de 
forma anticipada. 

- Hem revisat els dos contractes subscrits en l'exercici amb els promotors de 
Dubai i Califòrnia i s'hi ha observat el següent: 

· El 19 d'abril de 2007 l'IVEX subscriu un contracte de promotor-director 
de l'oficina de Dubai per import de 60.500 euros. En l'expedient no queda 
acreditat que l'IVEX haja fet publicitat d'aquesta contractació, si bé és 
cert que s'ha promogut la concurrència per mitjà d'una empresa de 
selecció contractada a aqueix efecte. La relació de sol·licituds i 
currículums rebuts per a ocupar el lloc hauria de constar en l'expedient. 
L'informe de valoració emés per l'empresa consultora hauria de motivar 
de forma adequada i suficient -atenent criteris objectius i quantificables 
que ha de determinar l'IVEX- la selecció de candidats proposada a la 
comissió d'avaluació de la Societat, mitjançant un informe subscrit i datat 
per la citada consultora. Així mateix, la referida comissió d'avaluació 
hauria de motivar la selecció finalment efectuada del candidat més idoni 
per a prestar el servei que s'ha de contractar. 

· El contracte de promotor-director de l'oficina de Califòrnia es formalitza 
el 18 de gener de 2007, per un import anual de 82.500 euros. En 
l'expedient consta l'informe de valoració efectuat per l'empresa de 
selecció contractada a aqueix efecte per l'IVEX; però sense signatura ni 
data. 

- Pel que fa a unes altres despeses per servei professionals, hem revisat un 
contracte d'assistència tècnica efectuat per a l'elaboració d'un estudi i una anàlisi 
del mercat del sector audiovisual i cinematogràfic en l'àmbit geogràfic de 
Califòrnia, subscrit amb l'anterior promotor de negocis en la dita regió per 
import de 60.000 euros, però sense haver efectuat publicitat ni concurrència 
prèvia, i sense acreditar en l'expedient per què no s'hi van aplicar aquests 
principis (vegeu l'apartat 5.3, expedient 5). A la data de realització del present 
treball (juny de 2008), està pendent de ser rebut de conformitat el servei 
contractat per la Societat. 
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- Finalment, durant l'exercici s'han registrat despeses per serveis professionals 
presentades per la filial IVEX, USA, per import de 98.753 euros. N'hem revisat 
una mostra de despeses de consultoria relatives al programa "Market Landing" i 
no s'hi han observat aspectes significatius. Es pot assenyalar que les despeses 
facturades per la filial inclouen les despeses de personal de la dita oficina, per 
import de 80.345 euros, les quals no han sigut comptabilitzades d'acord amb la 
seua naturalesa perquè no es tractava de personal de l'IVEX, sinó de la filial 
(vegeu l'apartat 4.3.4). 

4.3.3 Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Les despeses registrades a càrrec d'aquest compte, per import de 603.409 euros, han 
experimentat un increment del 89,1% respecte a l'exercici anterior. D'aquest import, n'hi 
ha 509.646 euros que resulten imputables als serveis centrals de la Societat. 

Hem revisat una mostra que representa el 49% d'aquestes despeses i hem observat els 
aspectes següents: 

- S'hi han registrat despeses per un import conjunt de 86.001 euros en concepte 
d'anunci i publicació en diversos mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana de la segona convocatòria de beques de l'exercici de 2007; però no 
queda acreditat en l'expedient per què no s'hi ha realitzat publicitat i 
concurrència. 

- Per a contractar les despeses relatives a l'elaboració i el disseny dels sobres del 
fullet sobre l'aplec REDIVEX, per import de 20.085 euros, l'IVEX ha sol·licitat 
tres pressuposts. Quant a això, hem observat que els dits pressuposts no resulten 
homogenis, cosa que en dificulta la comparació. Tampoc no consta en 
l'expedient cap informe de valoració de la selecció que continga els criteris de 
valoració seguits per la Societat. 

- A 31 de desembre de 2007 l'IVEX ha comptabilitzat despeses per import de 
102.928 euros (amb abonament al compte de "Creditors per factures pendents de 
rebre"), per la meritació de les despeses derivades del contracte subscrit el 5 de 
desembre de 2007 per a la creació i elaboració d'una campanya publicitària de 
promoció del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana (vegeu l'apartat 
5.3, expedient 3). En relació amb la idoneïtat de la contractació d'aquestes 
despeses, hem observat que l'IVEX no n'ha fet publicitat prèvia i que en 
l'expedient no s'acredita per què no hi han aplicat aqueix principi. Tot i que 
l'IVEX hi ha promogut la concurrència sol·licitant prèviament pressuposts a 
quinze empreses, aquesta sol·licitud hauria d'haver inclòs un model de 
presentació de pressuposts que comprengués els conceptes i elements que 
s'havien de valorar, així com l'import màxim de la contractació, per tal d'afavorir 
l'homogeneïtat a l'hora de comparar els pressuposts que s'havien de rebre. 

 Quant a la selecció de les ofertes, la comissió de valoració decideix adjudicar el 
contracte a l'empresa que, malgrat haver presentat inicialment el pressupost més 
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alt, en la negociació posterior decideix retirar un element del pressupost i reduir 
així l'import de forma significativa. No consta en l’expedient l’aplicació de 
criteris d’adjudicació prèviament definits i ponderats. 

 Es recomana deixar constatació dels pressuposts sol·licitats i rebuts per part del 
servei responsable de la tramitació de l'expedient. 

- Finalment, l'IVEX ha registrat despeses per import de 30.852 euros en l'execució 
del conveni de col·laboració subscrit el 7 d'agost de 2007 amb una empresa 
majorista austríaca, per al disseny i elaboració de perxes de mostrari de tèxtils en 
distints punts de venda europeus. Les empreses beneficiàries d'aquest conveni 
són deu empreses valencianes. Per aqueixa raó entenem que les despeses 
comptabilitzades podrien representar una ajuda directa o subvenció a les dites 
empreses per promocionar l'exportació valenciana. Quant a això, l'IVEX hauria 
d'observar el que indiquem en l'apartat 4.3.4 b) sobre les ajudes i subvencions 
concedides en l'exercici. 

4.3.4 D'altres serveis. Convenis 

Les despeses registrades a càrrec d'aquest compte, que han ascendit a un import de 
3.569.731 euros, han experimentat un increment del 72,4% respecte de l'exercici 
anterior. A continuació figura un quadre que mostra el detall d'aquestes despeses, en 
euros. 

 
D'altres serveis Euros 

Serveis centrals 576.797 

Xarxa exterior 163.992 

Convenis i fires 2.828.942 

Total 3.569.731 

Quadre 6 
 

A càrrec de "Xarxa exterior" s'han comptabilitzat despeses per 163.992 euros, de les 
quals corresponen 93.145 euros a una part de la facturació de la filial IVEX USA. 
Aquesta filial ha presentat una facturació a l'IVEX per un import conjunt de 258.576 
euros, assentats en els comptes que es mostren en el quadre següent, elaborat en euros. 
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Comptes IVEX Facturació filial Imports Observacions 

Arrendaments Lloguers 42.839 Apartat 4.3.1 

D'altres serveis Xarxa exterior Mobiliari oficina 41.600 Apartat 4.3.4 

D'altres serveis Xarxa exterior D'altres serveis 51.545 Apartat4 .3.4 

Serveis professionals Serveis professionals 18.408 Apartat 4.3.2 

Serveis professionals Despeses de personal 80.345 Apartat 4.3.2 

D'altres comptes per la seua naturalesa D'altres 23.839 Apartat 4.3.4 

Total  258.576  

Quadre 7 
 

Com podem observar en el quadre anterior, l'IVEX ha comptabilitzat a càrrec de 
"D'altres serveis" les factures per adquisicions de mobiliari de la filial, ja que no les 
considera integrades en l'immobilitzat propi. En aquest sentit, i tenint en compte el que 
hem indicat en l'apartat 4.3.2 sobre la comptabilitat de les despeses de personal de la 
filial, es recomana que la memòria de l'exercici informe detalladament sobre les 
despeses facturades per aquesta societat i sobre la seua situació econòmica i financera, 
atés el que hem assenyalat en l'apartat 4.1 sobre els seus estats financers. 

Les despeses comptabilitzades a càrrec de "Convenis i fires", per import de 2.828.942 
euros, han experimentat un increment del 94,1% respecte de l'exercici anterior. Per a la 
revisió d'aquest compte hem seleccionat les accions de promoció i els convenis que es 
mostren en el quadre següent, elaborat en euros. 

 
Convenis i fires Euros 

Fira REDIVEX 560.771 

Fira EUROAGRO 216.399 

Conveni Fira València 400.000 

Conveni Carrefour 48.211 

Conveni ANIEME 104.000 

Conveni CIERVAL 127.890 

Conveni Cambres 550.000 

Suma 2.007.271 

Quadre 8 
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a) Fires i accions de promoció 

- REDIVEX. Setena edició de les trobades amb els delegats de la xarxa exterior 

Durant l'exercici de 2007 l'IVEX ha registrat despeses per l'organització de la setena 
edició dels aplecs amb els delegats de la xarxa exterior, REDIVEX, per import de 
560.771 euros. Aquestes despeses han augmentat un 111,7% respecte de l'exercici 
anterior. 

Hem revisat el 91,1% d'aquestes despeses, que comprenen treballs de construcció, 
muntatge i desmuntatge, coordinació, disseny, mobiliari, moquetes, il·luminació, 
pintura, retolació, hostesses i d'altres treballs necessaris per a posar en marxa l'estand o 
el recinte destinat a aquestes reunions en les instal·lacions de la Fira de València, en el 
període comprés entre l'11 i el 13 de desembre de 2007. 

Com a resultat de la revisió efectuada, hem observat que en tots els casos, per raó de 
l'import, l'IVEX hauria d'haver aplicat els principis de publicitat i concurrència; o bé 
haver acreditat les raons que hagen motivat i justificat la no aplicació dels dits principis. 
També hem observat que s'han contractat despeses per al muntatge de l'estand amb dues 
empreses distintes, per un import conjunt de 245.462 euros. En aquest sentit, es 
recomana que l'IVEX adopte les mesures oportunes per a contractar d'una forma global 
les despeses derivades d'aquests aplecs, de cara a una major eficiència en la gestió. 

Com a resultat de la revisió de les factures, es recomana que es detallen els preus 
unitaris en tots els casos i que els terminis de pagament s'atinguen a la pràctica habitual 
de l'IVEX de pagar a noranta dies. Per a una major seguretat jurídica, es recomana que 
aquest termini de pagament s'explique en els contractes. 

- Fira EUROAGRO 

Les despeses registrades per l'IVEX per a la realització d'EUROAGRO 2007 han 
ascendit a 216.399 euros. En la revisió efectuada s'ha observat que per a les despeses 
inferiors a 30.000 euros l'IVEX no subscriu cap contracte i que, en alguns casos, 
demana tres pressuposts. A més a més, en un contracte per al muntatge de l'estand, per 
import de 94.895 euros, no s'han respectat els principis licitadors de publicitat i 
concurrència, sinó que s'han sol·licitat tres pressuposts, i no s'acrediten en l'expedient 
les raons que justifiquen l'omissió dels dits principis. 

Pel que fa a la revisió de les factures, es reitera la recomanació exposada en relació amb 
REDIVEX. 

b) Convenis 

Durant l’exercici de 2007 l'IVEX ha subscrit quaranta-dos convenis amb diverses 
entitats, per un import conjunt estimat de 2.532.333 euros, segons la relació de convenis 
que ens ha facilitat la Societat i segons els seues registres comptables. La despesa 
comptabilitzada en l'exercici en execució dels dits convenis ha sigut d'1.980.914 euros. 
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Hem seleccionat una mostra de despeses realitzades en execució de cinc convenis, per 
import d'1.230.101 euros. Les observacions més destacables relatives al compliment de 
la legalitat d'aquests convenis, hem vingut posant-les de manifest en informes de 
fiscalització d'exercicis anteriors de la forma següent: 

- L'IVEX, en el desenvolupament de la seua activitat, subscriu acords o convenis 
de col·laboració amb entitats públiques i privades, en virtut dels quals es 
compromet a dotar econòmicament les dites entitats per a la realització 
d'activitats de promoció exterior de les empreses valencianes. Aquesta activitat 
de foment és pròpia de l'Administració pública, i els procediments usats s'han de 
sotmetre al dret administratiu; tanmateix, l'IVEX, a pesar de ser una empresa 
pública de la Generalitat, té forma jurídica de societat anònima, amb subjecció a 
la normativa privada aplicable a aquest tipus de societats. En conseqüència, 
s'aprecia una falta d'adequació entre la forma jurídica de l'IVEX i les seues 
activitats de foment i promoció exterior mitjançant la concessió de subvencions 
o dotacions econòmiques. 

- La concessió de subvencions públiques s'ha de sotmetre als procediments 
prescrits a aqueix efecte per a l'Administració pública i ha d'observar els 
principis generals d'igualtat, publicitat, transparència, objectivitat, eficàcia i 
eficiència que inspiren tant l'activitat subvencionadora, com la contractual, i 
atenir-se als requisits i tràmits prevists en la normativa general que regula la 
concessió de subvencions. 

- La concessió directa de subvencions per mitjà de convenis de col·laboració ha de 
tenir caràcter excepcional, i caldrà acreditar en l'expedient les raons d'interés 
públic, social o econòmic -entre altres- que en dificulten la convocatòria pública. 

 En aquest sentit, el Decret 20/1993, de 8 de febrer, corrobora la indicada 
aplicació restrictiva, en establir que els convenis que instrumenten la concessió 
de subvencions tindran caràcter subsidiari respecte de la fórmula de convocatòria 
oberta, de manera que solament se'n podran subscriure quan es justifique la seua 
oportunitat i conveniència. 

Addicionalment, com a resultat del treball realitzat per a revisar si han sigut executats 
adequadament, a continuació se'n comenten els aspectes més substantius, agrupats per 
convenis. 

- Conveni amb la Fira de Mostres Internacional de València 

El conveni subscrit amb data 7 de maig de 2007 té com a objecte la cooperació i el 
suport de l'IVEX a la Fira de València en la posada en marxa del seu Pla 
d'Internacionalització 2007-2010. L'aportació econòmica és de 400.000 euros. A la vista 
de les clàusules del conveni i de la documentació justificativa presentada, es conclou 
que aquest conveni de col·laboració, més que no pas regular les activitats conjuntes que 
han de realitzar ambdues entitats en règim de col·laboració, el que fa és emparar una 
subvenció. 
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Quant a l'adequada execució del conveni i la consegüent presentació de la documentació 
justificativa per part de la Fira de València, en l'expedient consta un informe subscrit per 
la persona responsable de l'IVEX sobre l'adequada justificació de les despeses 
presentades, per import d'1.406.199 euros, derivades fonamentalment de la participació 
de la Fira en el certamen Crocus Expo de Moscou en el període comprés entre el 10 i el 
19 de maig de 2007. El pagament de l'import concertat, per 400.000 euros, ha sigut 
efectuat el 27 de març de 2008. 

- Conveni amb CARREFOUR 

L'11 d'abril de 2007 l'IVEX subscriu amb l'empresa CARREFOUR un conveni de 
col·laboració per a promocionar a Itàlia productes agroalimentaris de la Comunitat 
Valenciana, a través dels set establiments que en aquell país té la dita empresa, durant 
els dies compresos entre el 28 de juny i el 7 de juliol de 2007. La contribució de la 
Comunitat Valenciana, per mitjà de l'IVEX, es fixa en 50.000 euros, d'un total de 
160.000 euros d'aportació conjunta de les comunitats autònomes participants 
(Comunitat Valenciana, Castella-Lleó, Galícia i Andalusia). 

Al seu torn, CARREFOUR es compromet a adquirir productes valencians per import de 
90.000 euros als proveïdors proposats per l'IVEX i finalment seleccionats per l'empresa. 
En aquest sentit, es recomana d'acreditar de forma adequada i suficient la selecció 
d'empresaris valencians efectuada per l'IVEX. 

En execució del conveni, el 27 de juliol de 2007 CARREFOUR factura a l'IVEX un 
import de 48.479 euros en concepte de "Fira de productes espanyols a Itàlia 2007"; però 
sense presentar cap detall de preus, unitats ni conceptes facturats. Així mateix, s'hi 
adjunten informes sobre la promoció efectuada que no estan signats, no contenen la data 
d'emissió i no recullen cap informació sobre els productes valencians promoguts. No 
obstant això, s'hi adjunta documentació justificativa d'adquisicions de productes 
valencians per import de 99.716 euros. 

- Conveni amb l'Associació d'Industrials i Exportadors de Mobles d'Espanya 
(ANIEME) 

Aquest conveni fou subscrit el 5 de febrer de 2007, amb una vigència des de l'1 de gener 
fins al 31 de desembre de 2007, a l'objecte d'establir un marc de col·laboració amb 
ANIEME per a la realització d'accions dirigides a promoure i consolidar la 
internacionalització de les empreses del sector del moble de la Comunitat Valenciana. 
L'aportació de l'IVEX s'eleva a un import conjunt de 112.330 euros; tal com es detalla 
en el quadre següent. 

 

- 548 - 



Institut Valencià de l'Exportació., S.A. Exercici de 12007 

 
Conveni ANIEME Euros 

Aplec d'agents comercials a Àustria i missions d'estudi al Marroc i Rússia 8.330 

Participació d'ANIEME en les principals fires internacionals  64.000 

Missions inverses Fira Hàbitat València "Forward" 2007  40.000 

Total 112.330 

Quadre 9 
 

La documentació justificativa de les despeses presentada per aquesta Associació supera 
el total subvencionat, segons que es desprén dels informes subscrits per una persona 
responsable de l'IVEX. No obstant això, hem observat que s'hi han considerat com a 
despeses subvencionables determinades quotes de pertinença d'ANIEME a una 
associació internacional (les quals no haurien de tenir la dita consideració, a la vista de 
l'objecte del conveni i de les activitats subvencionades detallades en el quadre anterior), 
per un import conjunt de 25.165 euros. Quant a això, entenem que l'IVEX hauria de 
revisar si l'execució del conveni ha sigut adequada, tenint en compte l'observació 
anterior. 

Al seu torn, la clàusula segona del conveni estableix que el logotip i la referència de 
l'IVEX, com a entitat patrocinadora, ha de constar en tota la documentació i el material 
de la promoció; però en l'expedient no queda acreditat que hom haja complit aqueix 
compromís.  

- Conveni amb la Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat 
Valenciana (CIERVAL) 

Aquest conveni fou subscrit el 8 de gener de 2007, a l'objecte d'establir un marc de 
col·laboració per a la cooperació amb la CIERVAL en la preparació, organització i 
desenvolupament de la II Jornada de la Competitivitat Mediterrània MedEspanya, que 
s'havia de realitzar els dies 27 i 28 de febrer de 2007; la contribució de l'IVEX era de 
300.000 euros. Així mateix, s'hi acorda col·laborar en la resta d'activitats que es 
realitzen amb motiu de la celebració de la dita Jornada, com ara l'assistència de les 
Organitzacions Empresarials de la Unió Mediterrània de Confederacions Empresarials i 
Agències Oficials de Promoció d'Inversions. L'IVEX aportarà un import global màxim 
de 300.000 euros. 

Les despeses justificades per la CIERVAL, segons l'informe emés pel responsable de 
l'IVEX, sense data, han ascendit a 111.494 euros; aquest és l'import de la despesa 
comptabilitzada en execució del conveni. 
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- Conveni amb el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana 

Aquest conveni va ser subscrit el 30 d'abril de 2007, a l'objecte d'establir un pla 
d'actuacions dirigit a promoure i consolidar la internacionalització de les empreses 
valencianes. Els objectius específics del pla d'actuació són augmentar les xifres de 
comerç exterior, diversificar la presència d'empreses valencianes en els mercats 
internacionals, ampliar l'oferta exportadora, consolidar la presència d'empreses a 
l'exterior, oferir a les empreses un punt d'informació exterior i formar professionals en 
comerç internacional 

L'aportació global de l'IVEX es fixa en 500.000 euros, malgrat que posteriorment, per 
mitjà d'una addenda al conveni de 20 de setembre de 2007, la dita aportació 
s'incrementa fins als 550.000 euros. 

El referit pla d'actuació considera l'execució de les activitats següents: "Programa 
DIAPEX" (autodiagnòstic d'empreses), programes de màsters de comerç exterior, 
"Market Landing", consorcis d'exportació, accions de promoció i publicacions. 

Per a poder comprovar si l'execució del Conveni ha sigut adequada, entenem que el 
pressupost global acordat hauria d'haver sigut distribuït per línies d'actuació i per 
cambres de comerç (Alacant, Castelló i València). Així mateix, caldria haver estipulat 
condicions mínimes per a justificar la despesa, com ara el percentatge de despesa 
subvencionable i el termini de presentació de la documentació justificativa. En 
qualsevol cas, entenem que s'hauria d'haver acreditat que les despeses subvencionades 
no han rebut ajudes d'altres administracions o entitats públiques. 

Finalment es pot destacar, amb caràcter general, a més del que hem indicat en l'apartat 
5.4 sobre la necessària adequació dels convenis a la normativa general de subvencions, 
que l'IVEX hauria d'exigir la documentació justificativa tal i com s'estableix en aquesta 
normativa, a fi de deixar constatació de l'adequada aplicació de la subvenció a la 
finalitat perseguida. A aqueix efecte, es recomana exigir una memòria justificativa de 
les actuacions realitzades, per a ser posteriorment revisada per l'IVEX a l'efecte 
d'avaluar el seu impacte en el compliment dels objectius de foment de la 
internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana. 

4.3.5 D'altres despeses de gestió 

El saldo d'aquest compte, tal i com s'indica en el quadre 3 de l'apartat 4.3, ha ascendit a 
1.440.347 euros i ha experimentat un increment del 68% respecte a l'exercici anterior. 
Se'n mostra el detall en el quadre següent, elaborat en euros. 
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Concepte Import 

Retribucions beques 1.124.088 

D'altres despeses becaris 316.259 

Total 1.440.347 

Quadre 10 
 

Aquestes despeses comprenen, a més de les retribucions derivades de les convocatòries 
anuals de beques d'internacionalització (publicades en diversos mitjans de comunicació 
escrita i en la pàgina "web" de l'IVEX), les despeses ocasionades per assegurances 
d'accidents, desplaçaments i formació, entre unes altres de vinculades a les activitats que 
els becaris han de portar a efecte. 

En l'informe de gestió de l'IVEX s'indica que durant l'exercici de 2007 s'han 
desenvolupat els plans de beques IVEX'24 i IVEX PRAXIS, amb l'objectiu de formar 
recursos humans orientats professionalment a la internacionalització i alhora dotar les 
empreses de la Comunitat Valenciana de personal qualificat en aquesta matèria. 

Quant al pla de beques IVEX'24, en l'exercici de 2007 s'han efectuat dues convocatòries, 
en març i novembre, en virtut de les quals s'han concedit setanta-dues beques per a 
desenvolupar-les en trenta-una destinacions internacionals. Aquestes beques consten 
d'una primera fase teòrica (en col·laboració amb el sistema universitari), una altra fase 
pràctica, institucional, de nou mesos (a les oficines i delegacions de l'IVEX i d'altres 
organismes homòlegs o entitats de la Comunitat Valenciana), i finalment una altra fase 
pràctica, empresarial, de dotze mesos en empreses de la Comunitat Valenciana que 
compten amb filials i/o projectes d'implantació a l'exterior, així com en organismes de 
promoció de la internacionalització. 

Segons que consta en les bases de la convocatòria, la dotació econòmica és de 12.020 
euros bruts anuals per a cada beca, als quals s'apliquen les retencions corresponents, més 
un import addicional -si escau- que variarà en funció de la destinació de la beca. 
Aquestes beques estan cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE) i inclouen les 
despeses de desplaçament i l'assegurança de malaltia i accident, entre altres. Les beques 
s'abonen directament al becari i se'n fa l'última aportació després de finalitzar 
satisfactòriament els períodes respectius i d'haver aprovat els informes finals que ha 
d'elaborar cada becari. 

El pla IVEX PRAXIS, que ha sigut implantat en l'exercici de 2007, permet realitzar un 
període formatiu, d'una duració d'entre sis i nou mesos, a les oficines centrals de l'IVEX 
a València, en les delegacions a l'exterior i en associacions sectorials de la Comunitat 
Valenciana o en empreses valencianes. Aquestes beques amplien el pla formatiu a 
diplomats, enginyers o arquitectes tècnics i formació professional. En 2007 s'han 
concedit divuit beques. 
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Com a resultat de la revisió efectuada sobre els procediments de selecció i sobre el 
compliment dels requisits exigits en les convocatòries, per a una mostra de becaris 
seleccionats, s'han observat els aspectes següents: 

- Les sol·licituds presentades haurien de quedar registrades d'entrada en la 
Societat. 

- Es recomana que els informes d'avaluació dels candidats porten la data i la 
signatura de l'avaluador. 

- Tal i com estableix la convocatòria, tots els candidats haurien d'acreditar la seua 
situació de desocupats a la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds de la convocatòria, i no se n'ha d'admetre la sol·licitud en el cas 
contrari. 

- Es recomana de revisar els termes i els requisits i mèrits prevists en les 
convocatòries de beques, per tal d'adequar-los a les exigències reals de l'IVEX. 
Quant a això, les convocatòries haurien d'incloure -en tant com siga possible- els 
criteris objectius de selecció i la seua ponderació. 
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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 (després de la 
reforma introduïda per la Llei 62/2003, de 30 de desembre), estén, a les societats 
mercantils públiques creades per a satisfer necessitats d'interés general i que no tinguen 
caràcter industrial o mercantil, la subjecció a les prescripcions d'aqueixa 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'obres, o a 211.000 euros si es tracta de qualsevol altre contracte dels 
esmentats. 

En coherència amb això, la disposició addicional sisena de la LCAP, modificada al seu 
torn per 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 el mateix apartat, ajustaran la seua 
activitat contractual als principis de publicitat i concurrència; tret que la naturalesa de 
l'operació que s'haja de realitzar siga incompatible amb aquests principis. 

A partir de 31 d’octubre de 2007, és d'aplicació a les societats públiques la disposició 
transitòria setena de la nova llei de contractes, la Llei 30/2007, de Contractes del Sector 
Públic. 

Tenint en compte les funcions que té encomanades la Societat per a desenvolupar 
l'objecte social regulat en els seus estatuts (que són fonamentalment d'impuls de la 
difusió i promoció econòmica de la Comunitat Valenciana i de cooperació amb les 
empreses valencianes, en relació amb les accions que aquestes emprenguen o 
pretenguen emprendre en l'àmbit de la comercialització exterior), aquesta Sindicatura de 
Comptes considera que l'IVEX està subjecte al règim de contractació previst en l'article 
2.1 de la LCAP quan realitze contractes d'obres, subministraments, consultoria i 
assistència i serveis de quanties iguals o superiors a les fixades en el dit precepte, i que 
per a la resta dels casos és aplicable la citada disposició addicional sisena. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

Pel que fa a la submissió de l'IVEX al marc normatiu anterior, hem comprovat que en 
2007 la Societat no comptava amb cap normativa interna de contractació que 
desenvolupés amb el detall suficient els aspectes essencials dels procediments de 
contractació, com ara les competències i funcions dels òrgans socials, els tràmits 
necessaris que cal observar i l'establiment de normes que asseguren el respecte als 
principis continguts en la normativa de contractes. 

Les notes essencials del procediment seguit per l'IVEX en les contractacions efectuades 
en l'exercici, són les següents: 
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- Els contractes inferiors a 12.020 euros es tramiten com a contractes menors i, a 
aqueix efecte, es demana un pressupost. 

- Per als contractes compresos entre 12.024 euros i 30.050 euros, es sol·liciten tres 
pressuposts. 

- Els contractes que superen els 30.051 euros es formalitzen documentalment i han 
d'anar acompanyats d'un informe d'adjudicació que motive la selecció de l'oferta 
més econòmica. 

Cal assenyalar que durant l'exercici de 2008 l'IVEX ha iniciat determinades actuacions 
dirigides a millorar els seus procediments, adaptant-los a la nova Llei de Contractes del 
Sector Públic, en col·laboració amb unes altres empreses públiques de la Generalitat. En 
aqueix sentit, hem observat que s'ha elaborat el perfil del contractista, al qual es pot 
accedir en la "web" de la Societat. 

Hem demanat la relació dels contractes adjudicats en l'exercici de 2007, així com la dels 
contractes adjudicats en exercicis anteriors i vigents en l'actual; però ens han facilitat 
una relació general de contractes vigents en 2007 i una altra de contractes subscrits amb 
els promotors de negocis, que no s'ajusten als models sol·licitats per aquesta 
Sindicatura. 

D'acord amb la informació anterior hem elaborat el següent quadre, que agrupa els 
contractes per tipus, procediment i forma d'adjudicació (modalitat d'adjudicació); només 
s'han pres en consideració aquells que tenen un preu cert i determinat. 

 
Tipus de contrates  Modalitat d'adjudicació Euros Nombre exps. 

Subministraments 

Procediment negociat 

Contracte menor 

812.934 

10.695 

98,7%

1,3%

7 

16 

30,4%

69,6%

Subtotal 823.629 100,0% 23 100,0%

Assistència tècnica 

Procediment negociat 

Contracte menor 

1.284.375 

26.963 

97,9%

2,1%

20 

12 

62,5%

37,5%

Subtotal 1.311.337 100,0% 32 100,0%

Total 2.134.966 100,0% 55 100,0%

Quadre 11 
 

5.3 Revisió dels expedients de contractació 

A l'objecte d'analitzar si la tramitació dels contractes efectuats per l'IVEX en l'exercici 
de 2007 ha sigut adequada, conformement al que hem indicat en els apartats anteriors, 
hem seleccionat una mostra que es detalla en el quadre següent, elaborat en euros, i que 
representa el 28,4% del total vigent en l'exercici (que és el que figura en el quadre 
anterior). 
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Núm. 
ordre 

Tipus 
(1) 

Modalitat 
(2) Objecte 

Preu 
(IVA inclòs) 

1 S NSP 
Fabricació de l'estand, fusteria, maquinària i mobiliari 
de l'estand de l'IVEX en REDIVEX2007 198.360 

2 Servs. NSP 
Decoració, muntatge i desmuntatge de l'estand de 
l'IVEX en el certamen EUROAGRO2007 110.079 

3 Servs. NSP 
Creació i elaboració d'una campanya publicitària per 
a la promoció del sector agroalimentari de la C.V. 103.356 

4 Servs. NSP 
Transport, muntatge i desmuntatge de l'estand de 
l'IVEX en el certamen REDIVEX2007 86.376 

5 Servs. NSP 
Estudi i anàlisis del mercat del sector audiovisual i 
cinematogràfic en l'àmbit geogràfic de Califòrnia  60.000 

6 Servs. NSP 
Representació i defensa dels interessos de l'IVEX 
davant dels tribunals 

47.500 

 

   Total revisats adjudicats en 2007 605.671 

(1) Tipus de contracte. 

Servs. Consultoria, assistència i serveis. 

S. Subministrament. 

(2) Forma d'adjudicació i procediment de licitació. 

NSP. Negociat sense publicitat. 

Quadre 12 
 

Amb caràcter general, i com a resultat de la revisió efectuada sobre els expedients que 
es recullen en el quadre anterior, s'han observat els aspectes que hem detallat ja en els 
apartats 4.3.2, 4.3.3 i 4.3.4 del present Informe, dels quals es fa un resum tot seguit. 

- No s'ha complit el principi de publicitat en la contractació, i no es justifiquen en 
l'expedient les raons per les quals s'ha fet així. Quant a la promoció de la 
concurrència, encara que en determinats casos s'han sol·licitat pressuposts 
alternatius, el procediment seguit per l'IVEX no facilita la comparació de tals 
pressuposts ni l'homogeneïtat necessària per a garantir la selecció de l'oferta més 
avantatjosa. 

- Els criteris seguits per a avaluar les ofertes rebudes i la consegüent adjudicació, 
no estan acreditats de manera adequada i suficient en els expedients respectius. 

- Tal com hem indicat en l'apartat anterior, l'IVEX no formalitza documentalment 
els contractes inferiors a 30.000 euros; raó per la qual recomanem de 
documentar-los, a fi de garantir de forma escaient els drets i les obligacions de 
les parts contractants. A aqueix efecte, podria ser útil d'elaborar plecs de 
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condicions administratives particulars, que comprenguen els dits drets i 
obligacions, i que els aprove l'òrgan competent. 

- Es recomana d'exigir als empresaris que concórreguen a les contractacions, que 
acrediten el compliment dels requisits de capacitat, solvència tècnica i financera, 
així com que no es troben afectats pels supòsits de prohibició per a fer contractes 
prevists en la LCAP. 

 

- 556 - 



Institut Valencià de l'Exportació., S.A. Exercici de 12007 

6. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe s'han assenyalat aquelles incidències més 
significatives -resultat del treball de fiscalització-, i en relació a les quals els 
responsables de la Societat han d'adoptar mesures correctores per evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

A més a més, escau fer les recomanacions que indiquem a continuació. Prèviament 
destaquem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per 
l'IVEX. 

Cal destacar que la Societat, amb l’escrit adreçat a aquesta Sindicatura de Comptes, de 5 
de juny de 2008, ens ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les incidències 
indicades en l’Informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació en el 
curs de la fiscalització. 

a) Durant l'exercici han atés la següent recomanació realitzada en informes 
anteriors: 

a.1) Els conceptes de despesa, els comptabilitzen atenent a la seua naturalesa i 
seguint criteris coherents d'imputació. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, proposades en 
informes d'exercicis anteriors: 

b.1) L'IVEX hauria d'observar els aspectes indicats en els apartats 4 i 5 en 
relació amb l'adequada documentació i tramitació dels expedients de 
despesa, a l'objecte de garantir, a més del compliment idoni de la 
normativa aplicable (vegeu l'apartat 2.2), una eficaç i eficient aplicació 
dels recursos públics gestionats per la Societat. 

 Quant a això, la Societat manifesta, en el referit escrit de 5 de juny de 
2008, que està treballant en la seua adaptació al que s'estableix en la Llei 
30/2007, de Contractes del Sector Públic; circumstància aquesta que es 
comprovarà en la fiscalització de l'exercici de 2008. 

b.2) Caldria adoptar les mesures oportunes que permeten millorar els 
procediments de tramitació de les beques d'internacionalització; tal com 
hem indicat en l'apartat 4.3.5. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici. 

c.1) Les factures per l'arrendament de l'oficina de Dubai haurien de contenir 
els extrems que sobre això s'ha indicat en l'apartat 4.3.1. 
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c.2) Es recomana de revisar els termes contractuals del lloguer de l'oficina de 
Mèxic relatius a les actualitzacions anuals de preu acordades; tal i com 
s'indica en l'apartat 4.3.1. 

c.3) Els pagaments a promotors de negocis s'haurien de fer en els terminis i 
les condicions prevists en els respectius contractes (vegeu l'apartat 4.3.2). 

c.4) La memòria de l'exercici hauria d'informar detalladament sobre les 
despeses facturades per la filial IVEX USA; tal com s'indica en l'apartat 
4.3.4. 

c.5) Es recomana que, en tant com siga possible, les despeses derivades de les 
fires organitzades per l'IVEX (REDIVEX, EUROAGRO...), com ara les 
de construcció, muntatge i desmuntatge d'estands, es contracten amb un 
únic empresari; tal com s'indica en l'apartat 4.3.4. 

c.6) En la documentació que justifica els convenis subscrits per l'IVEX, 
s'haurien d'observar les recomanacions que en aqueix sentit s'han fet en 
l'apartat 4.3.4 de l'Informe. 

c.7) En matèria de contractació, es recomana que les ofertes sol·licitades per 
l'IVEX guarden una certa homogeneïtat, a fi de poder-les comparar. Així 
mateix, en l'expedient s'haurien d'acreditar els criteris seguits per l'òrgan 
avaluador per a fer la consegüent adjudicació. Finalment, caldria exigir, 
als empresaris que concórreguen a les licitacions, que acrediten els 
requisits de capacitat i solvència prevists en la LCAP. 

 

 




