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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2014, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte determinar si les subvencions concedides 
registrades en els comptes anuals de l’exercici 2013 de l’Institut Valencià 
de Competitivitat Empresarial (d’ara en avant IVACE) s’han presentat 
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’esmentat exercici. 

També es considera com a objectiu el control formal dels comptes 
anuals. 

La fiscalització ha inclòs, així mateix, la revisió i avaluació d’aquells 
components del control intern que estiguen relacionats amb les àrees 
objecte d’examen. En els diferents apartats d’aquest Informe s’indiquen 
aquelles situacions que hauran de ser objecte d’atenció i millora per part 
dels òrgans responsables de l’Entitat. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’IVACE estan formats pel balanç a 31 de desembre 
de 2013, pel compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici 
finalitzat en la data mencionada, i s’adjunten íntegrament en l’annex 
d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pel director 
general de l’IVACE el 30 de maig de 2014 i presentats a aquesta 
Sindicatura el 10 d’octubre de 2014, fora del termini preceptiu. 

En la data de redacció d’aquest Informe ha concorregut la limitació 
següent a l’abast del nostre treball: 

- La Intervenció General de la Generalitat (IGG) no ha presentat 
l’informe d’auditoria a aquesta Sindicatura de Comptes. Els 
comptes anuals fiscalitzats tampoc els ha aprovat el Consell de 
Direcció de l’IVACE. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar si s’ha aplicat adequadament la 
normativa comptable i de gestió de l’àrea de subvencions. Així mateix la 
revisió efectuada ha inclòs la comprovació de la formalització i 
presentació adequades dels comptes anuals. 
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Des del 23 d’octubre de 2012, es va modificar la denominació i finalitats 
de l’anterior Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat 
Valenciana (IMPIVA), que va passar a la denominació actual d’IVACE. 

En l’exercici 2013 es va portar a terme la cessió global d’actius i passius 
en l’IVACE de les societats mercantils Seguretat i Promoció Industrial 
Valenciana (d’ara en avant SEPIVA) i Institut Valencià de l’Explotació 
(d’ara en avant IVEX) i la integració de l’entitat de dret públic Agència 
Valenciana de l’Energia (d’ara en avant AVEN) en l’IVACE. 

La Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat contempla, 
en la seua disposició addicional vuitena, la subrogació de funcions, drets, 
obligacions, procediments i relacions jurídiques entre l’Institut Valencià 
de Finances (IVEF) i l’IVACE. En la data de redacció d’aquest Informe no 
es té constància que s’haja realitzat cap d’aquestes subrogacions. 

Addicionalment, s’ha realitzat un seguiment de les conclusions i 
recomanacions efectuades en informes de fiscalització d’exercicis 
anteriors. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents conformement amb els Principis i normes d’auditoria 
del sector públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les “Normes 
tècniques de fiscalització” aprovades pel Consell de la Sindicatura 
aplegades en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, la revisió del control intern i altres tècniques d’auditoria 
d’aplicació en aquest cas, considerant els objectius perseguits i l’abast 
assenyalat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part de l’IVACE, de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons 
públics en relació amb l’àrea de subvencions durant l’exercici acabat el 
31 de desembre de 2013. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d’empreses públiques i altres ens de l’Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l’exercici 2013 i en la normativa 
pròpia de l’Entitat que tot seguit es relaciona: 
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- Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat 

- Decret 4/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització i Funcionament de l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE). 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Ordre de 12 de desembre de 2006 de la Conselleria d’Empresa 
Universitat i Ciència, sobre concessió d’ajudes per l’Institut de la 
Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana. 

- Acord de 26 de juliol de 2001, del Govern valencià, pel qual s’aprova 
el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana. 

- Ordre de 4 de gener de 2007, de la Conselleria d’Infraestructures i 
Transport sobre la naturalesa i el règim de distribució del Fons de 
Compensació per al desenvolupament d’actuacions en el marc del 
Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast i limitacions assenyalats 
en l’apartat 2.1, s’han posat de manifest els fets o circumstàncies que 
indiquem en els paràgrafs següents, que afecten de manera significativa 
l’adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables que hi són 
d’aplicació i a la presentació adequada dels comptes anuals: 

a) Aquesta Sindicatura considera que les subvencions de la 
Generalitat per a l’adquisició de l’immobilitzat són finalistes, i per 
tant en aplicació de l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual 
s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen 
en determinades circumstàncies s’hauria de fer una reclassificació 
dels comptes del balanç d’aportacions de soci al compte de 
subvencions de capital per import de 25.973.669 euros. (Vegeu 
apartat 5.4). 
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b) La memòria dels comptes anuals de l’Entitat s’ajusta al format i 
contingut que indica el PGC. No obstant això, s’han observat errors i 
incidències que en el seu conjunt dificulten la comprensió 
d’aquesta memòria i per tant el reflex de la imatge fidel dels 
comptes anuals. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.2, s’han posat de manifest els següents incompliments significatius de 
la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les 
àrees fiscalitzades: 

a) Cap de les subvencions analitzades s’ha registrat en la base de 
dades nacional de subvencions (articles 20 de l’LGS i 35 i següents 
de l’RLGS). 

b) Les ajudes concedides del pla eòlic han de ser considerades 
subvencions, segons els requisits que estableix l’article 2 de l’LGS 
per a considerar una disposició dinerària com a subvenció. En 
aplicació d’aquesta normativa, tot seguit detallem les incidències 
més significatives (apartat 6.2): 

- Les bases reguladores i la convocatòria estableixen criteris per 
a l’avaluació dels projectes, però no la seua ponderació tal com 
indica l’article 17.3 de l’LGS. Ni la convocatòria ni les bases 
exigeixen els tres pressupostos en els casos a què es refereix 
l’article 31.3 de l’LGS. 

- Ni les bases ni la convocatòria estableixen com a requisit el 
pagament de la despesa, de manera que tampoc es comprova 
(article 31.2 de l’LGS). 

- Els barems aprovats no es van aplicar en la distribució del 
fons, solament per descartar projectes. Es van aplicar criteris 
que no van ser aprovats prèviament, tanmateix no van 
beneficiar cap ajuntament en particular, encara que no hi va 
haver homogeneïtat entre les zones. 

- En l’expedient AVECV-2001-27 s’han inclòs despeses no 
previstes en la convocatòria i l’import dels projectes sol·licitats 
no suma el total de l’ajuda, el que representa un excés de 
7.969 euros que ha de ser objecte d’un procediment de 
reintegrament. 

c) En les convenis de dues subvencions de concessió directa, relatives 
al sector de la moda, destinades a dues associacions, s’establia que 
la selecció dels participants en cadascun dels esdeveniments 
subvencionats la portaria a terme un comité independent. Pel que 
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fa a l’Associació Setmana de la Moda, han aportat, en al·legacions, 
informes que descriuen com s’han seleccionat els dissenyadors. En 
el cas de DIMOVA sí que s’ha aportat una acta en la qual sí que 
s’aproven les accions que cal realitzar (apartat 6.2). 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1. Naturalesa i objecte 

L’IVACE és una entitat de dret públic de la Generalitat, adscrita a la 
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. 
La seua funció consisteix en l’impuls i execució de la política de la 
Generalitat en relació amb la petita i mitjana empresa, competències de 
gestió de la política industrial i de suport a les empreses en les matèries 
següents: 

- Innovació. 

- Emprenedoria. 

- Internacionalització i captació d’inversions. 

- Promoció d’enclavaments tecnològics 

- Seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials. 

- Metrologia, vehicles i empreses. 

- Foment de l’estalvi, eficiència energètica i energies renovables. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

La memòria dels comptes anuals de l’exercici 2013 detalla les activitats 
de l’Entitat. 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

a) Principi d’empresa en funcionament 

D’acord amb el que estableixen les normes d’elaboració de la 
memòria previstes en el Pla General de Comptabilitat, les bases de 
presentació de la memòria hauran d’informar dels aspectes crítics 
de la valoració i estimació de la incertesa en relació amb l’aplicació 
del principi d’empresa en funcionament. 
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Pel que fa a això, la nota 2.3 de la memòria indica que l’IVACE rep 
de la Generalitat els fons necessaris per al compliment dels seus 
fins. Atès que no té ànim de lucre i no genera els recursos 
suficients, la continuïtat de l’Entitat depén d’aquestes aportacions. 
En l’elaboració d’aquests comptes anuals s’ha considerat una gestió 
continuada en el futur, ja que s’estima que la Generalitat 
continuarà realitzant les aportacions necessàries. 

La Generalitat, soci únic de l’Entitat, ha anat facilitant el suport 
financer necessari per garantir-ne el funcionament per mitjà 
d’aportacions als fons propis per a compensació de pèrdues, de 
manera que la seua continuïtat depén d’aquest suport. 

b) Pla de sanejament i pla d’ajust del personal 

L’article 7, “Plans de sanejament”, del Decret Llei 1/2011, de 30 de 
setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Econòmic i 
Financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, indica que els 
ens que incórreguen en nivells excessius de pèrdues o de necessitat 
de finançament que poguessen afectar el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat hauran de presentar, a instàncies de la persona titular 
de la Conselleria competent en matèria d’economia, un informe de 
gestió sobre les causes del desequilibri, i, si és el cas, un pla de 
sanejament. No es té constància que se li haja sol·licitat a l’Entitat 
el dit informe. 

Pel que fa al pla d’ajust de personal, la nota 4.14 de la memòria 
informa sobre els expedients de regulació d’ocupació que van 
portar a terme l’IVACE i les entitats extingides. 

Hem verificat que l’IVACE va sol·licitar la devolució de la 
indemnització que es va pagar als funcionaris que van reingressar 
en l’Administració Pública, l’IVACE va comprovar a través dels 
expedients del personal inclòs en l’ERO quins eren funcionaris (tots 
els quals de la Generalitat), i va sol·licitar a la Conselleria de Funció 
Pública el certificat de reingrés. 

c) Ajornaments de pagaments a proveïdors 

La nota 22 de la memòria aplega la informació preceptiva d’acord 
amb la Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació que s’ha 
d’incorporar en la memòria pel que fa als ajornaments de pagament 
a proveïdors en operacions comercials. 

En aquesta nota s’indica que durant el 2013 es va realitzar 
pagaments per import de 2.295.910 euros que excedien del termini 
màxim que estableix la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
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operacions comercials, així com els saldos creditors a 31 de 
desembre de 2013 que acumulaven un ajornament superior al 
termini màxim legal, l’import del qual va ser de 486.261 euros. Tot 
seguit detallem el quadre amb les dades més rellevants de la 
memòria: 

 IVACE i 
AVEN 

SEPIVA IVEX TOTAL 

Pagaments que excedeixen el termini màxim legal 1.642.624 185.546 467.740 2.295.910 

% que representa sobre el total de pagaments 72,1% 46,4% 73,8% 69,3% 

Ajornaments que a la data de tancament sobrepassen el termini 
màxim legal 

93.259 53.031 339.971 486.261 

Període  mitjà de pagament excedit (PMPE ) 45,50 22,01 236,38  

     

Quadre 1 

En la revisió dels imports anteriors, s’ha comprovat que la data per a 
calcular el començament del termini a partir del qual s’inicia el còmput 
dels interessos de demora va ser diferent en els pagaments derivats de 
cadascuna de les empreses integrades. En el cas de l’IVACE va ser la data 
de recepció del servei, i en el cas dels pagaments procedents de SEPIVA i 
de l’IVEX, la data de factura, ja que no es disposava del camp de recepció 
del servei. 

Tanmateix, d’acord amb l’informe 34/10 de la Junta Consultiva de 
contractació Administrativa, la data utilitzada hauria d’haver sigut l’acte 
formal de conformitat de la recepció del servei o la data de recepció de la 
factura si la factura es lliura amb posterioritat a aquesta conformitat. 

Així mateix, s’ha detectat que per a pagaments en què l’inici del període 
legal era 2012, es va calcular el termini amb 30 dies en lloc de amb 40 
dies, que és el que correspondria al dit exercici. Se n’ha calculat l’efecte 
en la nota de la memòria i no és significatiu. El PMPE de l’IVACE i de 
l’AVEN pujaria a 43,21 dies en lloc de pujar a 45,50 dies 

d) Anàlisi de les operacions de reestructuració 

Amb data de 14 de juny i 26 de juliol de 2013, el Ple del Consell va 
aprovar, d’acord amb el que indica la Llei 1/2013, de 21 de maig, de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial I 
Fundacional de la Generalitat, la incorporació de la totalitat de les 
accions de titularitat de la Generalitat representatives del 100% del 
capital social de les mercantils SEPIVA i IVEX a favor de l’IVACE. 

Prèviament a aquests acords, el 24 de maig de 2013, el Consell havia 
acordat incorporar les participacions socials titularitat de SEPIVA en 
el capital del Parc Empresarial Sagunt, SL, a la Generalitat per a 
incorporar-les posteriorment a la Corporació Pública Empresarial 
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Valenciana (CPEV); acord que atén el que s’estableix en l’article 28.4 
del Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. 

En el Consell de Direcció de l’IVACE de data 24 d’octubre de 2013, en 
condició d’accionista únic, es va acordar aprovar els balanços 
degudament auditats de la cessió global d’actius i passius proposats 
pels consells d’administració de SEPIVA i IVEX (30 de juny i 31 de 
juliol respectivament); així com la dissolució sense liquidació de les 
dues empreses. 

Aquest acord, una vegada complimentats tots els tràmits legals, va 
ser elevat a escriptura pública. 

D’altra banda, el Consell de direcció de l’IVACE, el 27 de juny de 
2013, acorda aprovar els comptes anuals de 2012 de l’AVEN, ja que, 
en virtut de l’article 24 del Decret Llei 7/2012, les funcions que 
l’ordenament jurídic atribueix a l’Agència Valenciana de l’Energia 
seran assumides per l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial, qui se subrogarà en la posició de l’Agència en tots els 
drets i obligacions i en tots els seus procediments i relacions 
jurídiques. 

El procés comptable de reestructuració dels quatre balanços es va 
realitzar a partir del balanç de l’AVEN tancat i auditat a 31 de 
desembre de 2012, i dels balanços no auditats de SEPIVA  i  IVEX, en 
la data dels acords del Consell i de la incorporació de les seues 
accions en l’IVACE, és a dir, el 14 de juny i 26 de juliol de 2013. 
Aquests últims van ser aprovats pel Consell de Direcció de l’IVACE 
el 3 de juny de 2014, juntament amb dos informes de revisió 
limitada de dues firmes d’auditoria sobre les operacions comptables 
que es van portar a terme entre el 14 de juny i el 26 de juliol de 2013 
i les dates dels balanços de 30 de juny i 31 de juliol de 2013. Aquest 
últims sí que estaven auditats i van ser presentats al registre 
mercantil juntament amb la resta dels estats que componen els 
comptes. 

Els balanços a partir dels quals s’ha realitzat la reestructuració 
comptable es mostren en euros tot seguit: 
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ACTIU AVEN SEPIVA IVEX TOTAL 
ACTIU NO CORRENT 146.109 30.768.036 302.393 31.216.538 

Immobilitzat intangible d’afectació 0 0 0 0 

Immobilitzat intangible 27.058 88.281 9.404 124.744 

Immobilitzat material 118.907 11.953.500 33.314 12.105.720 

Terrenys i construccions 0 11.756.954 0 11.756.954 

Instal·lacions tècniques i d’altre immob. 118.907 196.546 33.314 348.766 

Inversions immobiliàries 0 3.145.561 0 3.145.561 

Inversions en empreses del grup i 
associades a llarg termini 

144 15.580.694 259.675 15.840.514 

ACTIU CORRENT 32.075.301 30.596.197 23.392.720 86.064.219 

Existències 0 22.696.508 0 22.696.508 

Deutors comerc. i d’altres ctes. per cobrar 21.905.754 2.376.840 23.085.742 47.368.336 

Inversions en empreses del grup i 
associades a llarg termini 

2.000.000 0 0 2.000.000 

Inversions financeres a curt termini 2.414.773 0 4.351 2.419.123 

Periodificacions a curt termini 3.747 22.390 83.549 109.686 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 5.751.027 5.500.460 219.079 11.470.566 

Total actiu 32.221.410 61.364.233 23.695.113 117.280.757 
     

PATRIMONII NET I PASSIU  AVEN SEPIVA IVEX TOTAL 
PATRIMONI NET 405.868 52.737.588 6.976.148 60.119.605 

Fons propis 258.455 52.737.588 6.976.148 59.972.191 

Subvencions 147.413 0 0 147.413 

PASSSIU NO CORRENT 0 146.198 17.066 163.264 

Provisions a llarg termini 0 0 17.066 17.066 

Deutes a llarg termini 0 4.579 0 4.579 

Deutes amb empreses del grup i associades
a llarg termini 

0 4.566 0 4.566 

Passius per impostos diferits 0 137.053 0 137.053 

PASSIU CORRENT 31.815.542 8.480.447 16.701.899 56.997.888 

Provisions a curt termini 0 0 106.284 106.284 

Deutes a curt termini 12.446 654 91.160 104.260 

Creditors comercials i comptes per pagar 25.462.017 7.845.380 16.504.456 49.811.852 

Periodificacions a curt termini 6.341.079 634.414 0 6.975.493 

Total patrimoni net i passiu 32.221.410 61.364.233 23.695.113 117.280.757 

Quadre 2 
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5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç de l’IVACE a 31 de desembre de 2013, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 

ACTIU 31-12-2013 31-12-2012 Variació 

ACTIU NO CORRENT 59.455.760 29.506.113 101,5% 

Immobilitzat intangible d’afectació 451.251 471.071 (4,2%) 

Immobilitzat intangible 368.808 334.112 10,4% 

Immobilitzat material 14.489.835 2.776.158 421,9% 

Terrenys i construccions 13.962.112 2.423.993 476,0% 

Instal·lacions tècniques i d’altre immob. 527.723 352.165 49,9% 

Inversions immobiliàries 28.488.124 25.835.416 10,3% 

Inversions en empreses del grup i 
associades a llarg termini 

105.342 89.356 17,9% 

Inversions financeres a llarg termini 14.933.556 0 - 

Actius per impost diferit 618.845 0 - 

ACTIU CORRENT 288.139.581 232.054.577 24,2% 

Existències 19.284.727 0 - 

Deutors comercials i d’altres ctes. a cobrar 249.469.037 228.040.146 9,4% 

Inversions financeres a curt termini 5.101.814 0 - 

Periodificacions a curt termini 114.396 0 - 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 14.169.606 4.014.431 253,0% 

Total actiu 347.595.340 261.560.690 32,9% 
    

PATRIMONI NET I PASSIU  31-12-2013 31-12-2012   
PATRIMONI NET 86.101.051 29.477.489 192,1% 

Fons propis 86.101.051 29.477.489 192,1% 

PASIU NO CORRENT 182.579 28.624 537,9% 

Deutes a llarg termini 4.579 0 - 

Deutes amb empreses del grup i associades 
a llarg termini 

40.484 28.624 41,4% 

Passius per impostos diferits 137.517 0 - 

PASSIU CORRENT 261.311.710 232.054.577 12,6% 

Provisions a curt termini 1.185.412 0 - 

Deutes a curt termini 654 447 46,3% 

Creditors comercials i comptes per pagar 253.190.579 232.054.130 9,1% 

Periodificacions a curt termini 6.935.065 0 - 

Total patrimoni net i passiu 347.595.340 261.560.690 32,9% 

Quadre 3 
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El compte de pèrdues i guanys de l’IVACE de 2013, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2013 2012 Variació 

Import net de la xifra de negocis 4.437.448 1.434.419 209,4% 

Variació d’existències de productes termin. i en curs 1.659.420 0 - 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 107.117 0 - 

Aprovisionaments (5.077.501) 0 - 

D’altres ingressos d’explotació 67.726.130 26.058.022 159,9% 

Despeses de personal (8.635.090) (4.326.690) 99,6% 

D’altres despeses d’explotació (69.819.859) (27.251.906) 156,2% 

Amortització de l’immobilitzat (1.310.519) (1.064.054) 23,2% 

Excés de provisions 30.066 0 - 

Deterioració i resultat per alienacions de l’immob. (220) (2.810) (92,2%) 

D’altres resultats 435.931 0 - 

Resultat d’explotació (10.447.078) (5.153.019) 102,7% 

Ingressos financers 412.997 20.595 1905,3% 

Despeses financeres (384.203) (44) 873088,6% 

Diferències de canvi 5.738 0 - 

Deterioració i resultat per alienacions d’instr. financers 22.346 0 - 

Resultat financer 56.878 20.551 176,8% 

Resultat abans d’impostos (10.390.200) (5.132.468) 102,4% 

Resultat exercici operacions continuades (10.390.200) (5.132.468) 102,4% 

Resultat de l’exercici (10.390.200) (5.132.468) 102,4% 

Quadre 4 

5.3  D’altres despeses de gestió corrent. Subvencions concedides 

Les despeses comptabilitzades per l’IVACE amb càrrec a aquesta 
agrupació comptable, que van pujar a 66.178.505 euros, van 
experimentar un augment significatiu del 160,9% respecte de l’exercici 
anterior, com es mostra en el quadre següent elaborat en euros: 

Quadre 5 

El detall per beneficiaris i naturalesa de les subvencions concedides per 
l’IVACE en l’exercici 2013 es recull en el quadre següent, en euros: 

  

Concepte 2013 2012 Variació 
Subvencions corrents  (622.360) 17.043.772 (103,7%) 

Subvencions de capital  66.800.865 8.318.433 703,0% 

Total 66.178.505 25.362.205 160,9% 
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Beneficiaris Corrents Capital Total 2013 

Ajuntaments 0 2.653.694 2.653.694 

Institucions sense fins de lucre (558.446) 1.780.002 1.221.556 

Infraestructures tecnològ. i de serveis (31.650) 56.057.005 56.025.355 

Empreses privades (32.264) 6.279.485 6.247.221 

Famílies 0 30.679 30.679 

Total (622.360) 66.800.865 66.178.505 

Quadre 6 

El quadre següent mostra la variació de l’exercici 2013 respecte a 
l’anterior: 

Beneficiaris Total 2013 Total 2012 Variació 2013-
2012 

Ajuntaments 2.653.694 0 - 

Institucions sense fins de lucre 1.221.556 8.948.797 (86,3%) 

Infraestructures tecnològ. i de serveis 56.025.355 13.378.087 318,8% 

Empreses privades 6.247.221 3.035.321 105,8% 

Famílies 30.679 0 - 

Total 66.178.505 25.362.205 160,9% 

Quadre 7 

En l’apartat 6 d’aquest Informe es comenta la fiscalització realitzada en 
aquesta àrea. 

5.4 Fons propis 

Els saldos a 31 de desembre de 2013, juntament amb els de 31 de 
desembre de 2012 i les seues variacions, es mostren a continuació, en 
euros: 
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Quadre 8 

Les variacions que es van produir en els fons propis de l’IVACE són, 
excepte pel resultat de l’exercici i l’aportació de socis, la conseqüència de 
les operacions de reestructuració indicades en l’apartat 5.1.d) d’aquest 
Informe. 

Abans d’analitzar aquesta reestructuració, és necessari ressaltar pel que 
fa a les aportacions de socis aplicades a l’immobilitzat, que l’informe 
d’auditoria de l’IGG de 2009 plantejava que les subvencions concedides 
per la Generalitat per adquirir immobilitzat no són subvencions finalistes 
i per això, en aplicació del que estableix l’EHA/733/2010, de 25 de març, 
per la qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que 
operen en determinades circumstàncies, han de considerar-se fons 
propis. Així doncs, es van obrir nous comptes d’“Aportacions de socis 
aplicades a l’immobilitzat” dins de l’apartat de fons propis que recull 
aquestes operacions i l’operativa del qual és exactament igual que si 
s’hagueren considerat subvencions de capital. 

Això no obstant aquesta Sindicatura considera que aquestes subvencions 
sí que són finalistes, ja que la seua finalitat s’estableix en els 
pressupostos de l’Entitat, aprovats pel Consell. Per tant s’hauria de fer 
una reclassificació d’aportacions de soci a subvencions de capital per 
import de 25.973.669 euros. 

Relacionat també amb els fons propis resultants després de la 
reestructuració, no es va realitzar el traspàs del fons social de l’AVEN a 
patrimoni de l’IVACE per import de 196.660 euros, segons l’acord del 
Consell, en data de 14 de setembre de 2012, de reduir el fons social de 
l’AVEN per a compensació de deutes en aquesta quantitat. Aquesta 

Compte 2013 2012 Variació 
Patrimoni  61.379.626 3.859.192 1490,5% 

Reserves 63.243 0 - 

D’altres aportacions de socis 9.074.712 4.065.604 123,2% 

Resultat de l’exercici (10.390.200) (5.132.468) 102,4% 

Total fons propis s/ Sindicatura 60.127.381 2.792.328 2053,3% 
Aportacions socis aplicades a 
l’immobilitzat intangible 534.956 592.770 (9,8%) 

Aportacions socis aplicades a 
l’immobilitzat material 2.895.064 2.975.417 (2,7%) 

Aportacions socis aplicades a 
inversions immobiliàries 22.482.917 23.056.241 (2,5%) 

Aportacions socis aplicades a 
inversions a llarg termini 60.732 60.732 0,0% 

Total aportacions de socis aplicades 
a l’immobilitzat 25.973.669 26.685.161 (2,7%) 

Total 86.101.051 29.477.489 537,9% 
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operació a la data de redacció de l’Informe encara no ha sigut realitzada. 
Les reserves, per import de 61.794 euros sí que haurien d’haver-se 
transferit al compte “Patrimoni” de l’IVACE. 

Quant als resultats de l’exercici i d’exercicis anteriors, el moviment del 
resultat de l’IVACE va ser; en euros: 

    Import 
Saldo a 1 de gener 2013   5.132.468 

Resultat de PYG 2013   10.390.200 

Compensació de pèrdues d’exercici 
anterior amb aportacions de soci    (5.132.468) 

Saldo a 31 de desembre 2013   10.390.200 

Quadre 9 

El moviment dels resultats de l’IVEX va ser; en euros: 

    Import 

Aportacions de socis a la data de reestructuració   10.629.689 

Resultats negatius exercicis anteriors   (5.952.574) 

Resultats de l’exercici   (2.307.027) 

Pagament Generalitat per Decret 204/2012   (623.544) 

Generalitat Valenciana creditora   (1.746.545) 

Total resultat IVEX a 31 de desembre  2013   0 

Quadre 10 

El moviment del resultat de l’AVEN va ser; en euros: 

    Import 

Aportacions de socis a la data de reestructuració   1.584.890 

Resultats negatius exercicis anteriors   (1.588.171) 

Romanent   (3.281) 

Quadre 11 

L’IVACE ajusta aquest romanent negatiu com menys reserves. 

Els moviments registrats en el compte d’“Aportacions de socis” en 
l’exercici 2013 són els següents; en euros: 
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 Import 

Saldo inicial a 01/01/12 4.065.604 

Assentament reestructuració AVEN 1.584.890 

Compensació pèrdues AVEN (1.584.890) 

Assentament reestructuració IVEX  10.629.689 

Compensació pèrdues IVEX i Generalitat creditors (10.006.146) 

Aplicació Decret 204/2012 pendent IVEX (623.544) 

Subvencions capital de pressupost 416.820 

Subvencions corrents de ppt. i modificacions 12.384.650 

Aplicació a aportacions de socis aplicades a immobilitzat (189.534) 

Compensació pèrdues IVACE  (4.065.604) 

Subvencions corrents no aplicades (3.309.938) 

Subv.  capital per a inversió per a reintegrar Generalitat (227.286) 

Saldo a 31 de desembre de 2013 9.074.711 

Quadre 12 

Com que les subvencions de la Generalitat per a adquirir immobilitzat es 
consideren aportacions de socis, la compensació del resultat de 2012 
amb aportacions de socis es va fer de la manera següent: 

  Import en euros 

Compensació pèrdues exercici anterior  5.132.468 

Compensació aport. aplicades a l’immobilitzat intangible (258.659) 

Compensació aport. aplicades a l’immobilitzat material (199.260) 

Compensació aport. aplicades a inversions mobiliàries (589.071) 

Compensació aportacions  (19.875) 

Total compensació pèrdues IVACE 4.065.604 

Quadre 13 

El reflex detallat de totes aquestes operacions és necessari per a 
comprendre adequadament les operacions de reestructuració que ha 
portat a terme l’IVACE, això no obstant la memòria solament aplega els 
totals d’altes, baixes, traspassos i ajustos i en uns quants casos amb 
errors de cadascun dels comptes, sense aportar cap altre tipus 
d’informació addicional. 
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5.5 Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

La composició d’aquest epígraf comparada amb la de l’exercici anterior, 
és la següent, en euros: 

Quadre 14 

El saldo de “Generalitat creditora” correspon als conceptes següents: 

Compte Euros 

Aplicació aportació socis integració IVEX 1.746.545 

Subvencions corrents per a capítols 1, 2, 3 no aplicades 3.201.536 

Subvencions corrents per a capítol 4 no justificades 972.360 

Subvencions capital per a capítol 7 no justificades 71.666.080 

Subv. capital per a inversió per a reintegrar Generalitat 227.286 

Total 77.813.807 

Quadre 15 

El primer concepte correspon a la compensació de pèrdues de l’IVEX 
(vegeu quadre 10). 

Els altres conceptes són conseqüència de la variació de les transferències 
rebudes de la Generalitat. 

Al seu torn, la composició del saldo de “Generalitat Pressupost no 
reintegrable” es detalla en euros tot seguit: 

  

Compte 2013 2012 Variació 
Creditors diversos 252.495.714 231.908.310 8,9% 

Generalitat creditora 77.813.807 4.610.694 1587,7% 

Generalitat pressupost no 
reintegrable 19.571.486 90.008.015 (78,3%) 

D’altres creditors 155.110.422 137.289.601 13,0% 

Personal 367 0 - 

D’altres deutes amb Adm. Públiques 694.498 145.820 376,3% 

Total 253.190.579 232.054.130 9,1% 
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Compte Euros 

Subvencions corrents per a capítols 1, 2, i 3 no aplicades 108.403 

Subvencions de capital per a capítol 7 no justificades 19.463.083 

Total 19.571.486 

Quadre 16 

En el detall de la memòria dels comptes anuals hi ha un error d’1.553.889 
euros, que es reflecteix de més en “Generalitat pressupost no 
reintegrable” i de menys en “Generalitat creditora”. Així mateix en el 
detall de transferències de la Generalitat es va consignar un import de 
622.360 euros en negatiu que hauria d’estar en positiu. 

5.6 Memòria 

La memòria dels comptes anuals de l’Entitat s’ajusta al format i 
contingut que indica el PGC. No obstant això hem observat incidències 
que en el seu conjunt fan difícil comprendre-la i, consegüentment, el 
reflex de la imatge fidel dels comptes anuals en general. A més dels 
errors ja esmentats en l’apartat 5.4 de fons propis, els errors més 
significatius detectats han sigut els següents: 

- No figura el moviment de la partida “Préstecs per cobrar” per 
261.924.613 euros, ni l’efecte de la reestructuració en la nota 
d’“Instruments financers”. 

- Quant als “Passius financers”, falta el moviment de les partides 
“Creditors diversos” i “Personal”, així com el detall de l’efecte de la 
reestructuració, que sí que està en la resta de partides. 

- La nota de la memòria “Ingressos i despeses” no incorpora 
informació de “D’altres resultats”, que en el compte de pèrdues i 
guanys inclou ingressos excepcionals per import de 435.931 euros 

- En el primer quadre de la nota 5, “Immobilitzat material intangible i 
inversions immobiliàries” existeix una baixa per import de 107.117 
euros en positiu que és un traspàs d’existències a inversions 
immobiliàries que hauria d’estar com a alta. 

- En la mateixa nota, en el quadre de les addicions de l’amortització 
acumulada, una addició de l’IVEX per import de 21.981 euros es 
considera com de l’IVACE. 

- En la nota 7 “Instruments financers” apareix un error en les 
denominacions d’“Inversions financeres” i “Instruments de 
patrimoni en empreses del grup i associades”, que estan canviades i 
no coincideixen, per tant, amb el balanç de situació.  
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- En aquesta mateixa nota s’assenyala que es van incorporar deutors 
a llarg termini per 78.000 euros que en el balanç estan a curt 
termini. 

- Els “Valors representatius de deute” per 4.820.000 euros apareixen 
en la memòria com a “Crèdits i d’altres”. En el passiu financer a curt 
termini en dues ocasions es fa referència al llarg termini per error. 

- En la nota 13 “Provisions i contingències” es consigna un import de 
644.757 euros a SEPIVA que corresponen a IVACE i en IVEX hi havia 
provisions a curt termini de 13.000 i 93.284 euros que no apareixen. 

- En la nota 16 “Subvencions, donacions i llegats” tots els imports 
haurien d’aparéixer com a baixes, i no algunes com a baixes i 
d’altres com a ajustos. 

- A més d’aquests errors, l’estat del total d’ingressos i despeses 
reconeguts dels comptes anuals no coincideix amb l’import de 
l’estat total de canvis en el patrimoni net per 147.413 euros, ja que 
es van incorporar transferències al compte de pèrdues i guanys que 
no s’hi haurien d’haver incorporat. 

6. FISCALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS 

6.1  Subvencions concedides 

D’acord amb la informació que ha facilitat l’Entitat, hem elaborat en 
euros el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import de les 
subvencions concedides en l’exercici, detallades per tipus i procediment 
de concessió: 

Tipus de 
subvenció 

En 
concurrència 
competitiva 

De concessió 
directa Total Nombre de 

línies 

Comunitàries (796.245) (20.030) (816.275) 7 

No comunitàries 0 193.915 193.915 2 

Total corrents (796.245) 173.885 (622.360) 9 

Comunitàries 51.812.562 12.334.609 64.147.171 13 

No comunitàries 2.653.694 0 2.653.694 1 

Total de capital 54.466.256 12.334.609 66.800.865 14 

Total general 53.670.010 12.508.495 66.178.505 23 

Quadre 17 
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6.2 Expedients de subvencions revisats 

La revisió ha consistit a verificar, per a la mostra d’expedients 
seleccionada, que la tramitació s’ha realitzat d’acord amb la normativa 
que hi és d’aplicació, i que la seua imputació comptable ha sigut 
l’adequada. 

D’acord amb la legislació europea, les subvencions finançades per fons 
europeus han de ser objecte de control pel mateix òrgan gestor (IVACE) i 
per l’IGG, encara que el control es realitza sobre fons ja pagats a 
beneficiaris finals. Així mateix, aquestes subvencions són objecte de 
control per la IGAE, que és l’autoritat d’auditoria. I en conseqüència, no 
han sigut incloses en la mostra per tal d’evitar duplicitats, ja que són 
objecte de comprovació per l’autoritat d’auditoria en execució del que 
preveu el Reglament (CE) 1083/2006, del Consell d’11 de juliol de 2006. 

Les línies de subvenció no comunitàries són les següents: 

Núm. LÍNIA NOM Import 

1 T7516  PROMOCIÓ SECTOR INDUSTRIAL DISSENY-MODA NOMINATIVA 303.523 

2 T7516-4  PROMOCIÓ SECTOR INDUSTRIAL DISSENY-MODA NOMINATIVA (109.608) 

3 T6812  FONS DE COMPENSACIÓ DEL PLA EÒLIC 2.653.694 

TOTAL 2.847.609 

Quadre 18 

La segona línia correspon a obligacions reconegudes d’una subvenció de 
2012. Aquestes obligacions es van minorar en 2013 com a conseqüència 
d’una verificació administrativa posterior. 

Per realitzar la fiscalització de les subvencions concedides per l’Entitat 
hem seleccionat 22 expedients que pugen a 2.020.301 euros i que 
representen el 70,4% de les obligacions reconegudes de les subvencions 
no finançades amb fons de la Unió Europea, el detall de les quals per 
línies es troba en el quadre següent: 

Núm. LÍNIA NOM Import Tipus 
subvenció 

1 T7516  PROMOC. SECTOR INDUSTRIAL DISSENY-MODA NOMINATIVA 303.523 Nominativa 

3 T6812  FONS DE COMPENSACIÓ DEL PLA EÒLIC 1.716.778 
Concurrència 

competitiva 

TOTAL 2.020.301 
 

Quadre 19 

Tot seguit detallem les observacions que s’han posat de manifest com a 
conseqüència del treballa realitzat en la revisió dels expedients. 
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Línia T7516 “Promoció sector industrial disseny-moda” 

La Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2013 estableix dues 
subvencions de 175.000 euros cadascuna a dues associacions, Associació 
Setmana de la Moda i Associació Dissenyadors de Moda de la Comunitat 
Valenciana, la finalitat de la dita línia pressupostària és prestar suport al 
sector industrial de disseny-moda de la Comunitat Valenciana. 

Les dues ajudes es van canalitzar a través de dos convenis. 

Associació Dissenyadors de Moda de la Comunitat Valenciana 

Amb data d’1 de gener de 2014 se signa el conveni de col·laboració amb 
aquesta associació amb l’objectiu de donar a conéixer i promoure el 
disseny, la indústria de la moda i els seus productes en l’àmbit 
internacional, mitjançant la dinamització comercial, l’increment de la 
visibilitat de l’activitat creativa i mercantil dels associats i la promoció 
del disseny valencià. 

La despesa necessària per a poder complir els objectius l’havia de 
realitzar l’Associació al llarg de 2013 i s’havia de retre a l’IVACE abans del 
7 de març de 2014. 

Associació Setmana de la Moda 

Amb data de 6 de setembre de 2013 se signa el conveni de col·laboració 
amb aquesta associació amb l’objectiu de prestar suport a l’organització 
de les edicions XIV i XV de la Setmana de la Moda i la participació en les 
passarel·les del Palau de l’Exposició i de l’Àgora de la Ciutat de les Arts i 
de les Ciències. 

La despesa necessària per a poder complir els objectius l’havia de 
realitzar l’Associació al llarg de 2013, i s’havia de retre a l’IVACE abans 
del 5 de març de 2014. 

Hem detectat les següents incidències comunes als dos convenis: 

- Cap d’aquestes dues subvencions nominatives s’ha registrat en la 
base de dades nacional de subvencions (articles 20 de l’LGS i 35 i 
següents de l’RLGS). 

- Les dues subvencions anaven destinades a dues associacions, i les 
dues subvencionaven despeses d’actes necessaris per a la difusió i 
coneixement de la moda valenciana, on van participar alguns 
dissenyadors valencians. 

 En els dos convenis s’establia que la selecció d’aquests participants 
en cadascun dels actes la duria a terme un comité independent. Pel 
que fa a l’Associació Setmana de la Moda, ha aportat, en 
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al·legacions, informes que descriuen com s’han seleccionat els 
dissenyadors. En el cas de DIMOVA sí que s’ha aportat una acta en 
la qual sí que s’aproven les accions que cal realitzar. 

- En els dos casos, les despeses justificatives es reten en març de 
2014, és en aquesta data quan l’IVACE ha de reconéixer les seues 
obligacions de despesa de la subvenció, tanmateix ambdues es 
reconeixen el 31 de desembre de 2013. Els imports de les 
obligacions reconegudes són de 150.770 euros de l’Associació de 
Dissenyadors de Moda i de 152.752 euros per a l’Associació Setmana 
de la Moda. 

Línia T6812 “Fons de compensació del pla eòlic” 

El pla eòlic és un pla d’acció territorial que es va aprovar per Acord del 
Govern Valencià el 26 de juliol de 2011 i que té per objecte regular la 
instal·lació dels parcs eòlics i introduir “actuacions de compensació” per 
als municipis afectats encaminades a millorar les infraestructures rurals 
i serveis sobre l’àmbit territorial global de l’àrea amb potencial eòlic en el 
qual es trobe compresa la zona eòlica objecte d’aprofitament, motiu pel 
qual es va crear el fons de compensació. 

Fins a la data del treball de camp, l’IVACE no havia considerat el fons de 
compensació del pla eòlic com una subvenció, sinó com un 
“repartiment” de fos recollit de manera anual per cadascuna de les zones 
eòliques que tinguessen algun parc eòlic en funcionament a 31 de 
desembre de l’any anterior al de la convocatòria. 

Això no obstant, l’article 2 de l’LGS estableix tres requisits per a 
considerar una disposició dinerària com a  subvenció, i són aquests: 

a) Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels 
beneficiaris. 

b) Que el lliurament estiga subjecte al compliment d’un determinat 
objectiu. 

c) Que el projecte tinga per objecte fomentar una activitat d’utilitat 
pública o interés social. 

En conseqüència, aquesta Sindicatura considera que aquest repartiment 
de fons sí que reuneix els requisits per a ser considerat una subvenció. 

Per tant, en la revisió de les bases reguladores, la convocatòria i els 
expedients dels beneficiaris s’han detectat aspectes que no obeeixen al 
que s’estableix en l’LGS i el seu reglament; tot seguit detallem els més 
significatius. 
  



Informe de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Exercici de 2013 

329 

a) Pla estratègic 

L’Entitat hauria d’elaborar un pla estratègic per al fons de 
compensació tal com estableix l’article 8 de l’LGS. Actualment no 
existeix un pla estratègic com a tal, encara que el pla eòlic conté 
alguns dels punts que ha de contenir aquell. 

b) Bases reguladores i convocatòria 

- No hi ha l’informe de fiscalització prèvia ni l’informe previ del 
servei jurídic de les bases reguladores. 

- S’estableixen criteris per a l’avaluació de projectes però no la 
seua ponderació tal com indica l’article 17.3 de l’LGS. Així 
mateix s’hi haurien d’haver inclòs els barem dels dits criteris. 

- Les bases no estableixen com es realitza la distribució de 
l’ajuda, ni la seua ponderació entre tots els beneficiaris, 
tampoc assenyalen els criteris de graduació per a determinar 
la minoració en cas d’incompliments. (Article 17.3 de l’LGS) 

- No s’estableix que el beneficiari adopte mesures de difusió, 
d’acord amb el que preveu l’article 18.4 de l’LGS i l’article 31 de 
l’RLGS. 

- No es requereix estar al corrent de les obligacions tributàries i 
la Seguretat Social o del pagament d’obligacions per 
reintegrament de subvencions (article 13.2 de l’LGS). No 
existeix constància que es comproven aquests requisits. 

- No s’exigeixen els tres pressupostos en els casos als quals es 
refereix l’article 31.3 de l’LGS. 

- No es requereix i per tant tampoc no es comprova el pagament 
de la despesa realitzada (article 31.2 de l’LGS). 

c) D’altres aspectes comuns als expedients revisats 

- Hi ha uns barems aprovats amb posterioritat a la convocatòria 
que no es van aplicar en la distribució del fons, solament per 
descartar projectes. Per a aquesta distribució es van utilitzar 
criteris que no van ser aprovats prèviament, no obstant això 
no van beneficiar cap ajuntament en particular encara que no 
hi va haver homogeneïtat entre les zones. 

- No s’emet un informe en el qual es concrete el resultat de 
l’avaluació efectuada. Tampoc del compliment dels requisits 
exigits en les bases reguladores (article 24.4 de l’LGS). 
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- No es fa seguiment posterior, ni les bases reguladores fixen el 
període durant el qual el beneficiar ha de destinar els béns a la 
finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció 
(article 31.4 de l’LGS). 

- L’Entitat no realitza verificacions físiques in situ dels projectes 
executats, motiu pel qual recomanem establir aquesta mesura 
de control de l’execució. 

- La resolució de concessió i la notificació d’aquesta es van 
realitzar fora del termini establit en la convocatòria. 

- No es comprova que l’ajuda juntament amb altres ajudes no 
supere el 100% de l’activitat subvencionada (article 30.4 de 
l’LGS). 

- En els expedients següents la resolució de concessió establia 
un import a justificar superior a l’import finalment justificat, 
de manera que l’IVACE hauria d’haver minorat de manera 
proporcional l’import concedit finalment o bé que els 
beneficiaris haguessen sol·licitat una modificació de la 
inversió i aquesta s’hagués resolt al seu favor pel president de 
l’Entitat. 

EXPEDIENT Import a 
justificar 

Import 
justificat 

Import concedit Import 
minorat 

AVPECV-2011-42 130.000 123.900 115.842 0 

AVPECV-2011-10 115.896 114.900 83.587 0 

AVPECV-2011-24 110.152 109.889 64.439 0 

AVPECV-2011-31 121.128 110.732 64.439 0 

AVPECV-2011-22 124.009 78.077 78.077 0 
     

Quadre 20 

- Segons l’article 30.3 de l’LGS totes les despeses que justifiquen 
la inversió han d’estar suportats per factures o documents de 
valor probatori equivalent, tanmateix en els expedients 
revisats s’inclou, o factura o certificació, quan haurien 
d’exigir-se ambdós documents per tractar-se d’obres. 

A més no s’ha facilitat informació sobre aquestes subvencions a la base 
de dades nacional de subvencions (articles 20 de l’LGS i 35 i següents del 
RLGS). 
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Quant als expedients concrets: 

Expedient AVPECV-2011-27 

En un dels projectes de l’expedient figura com a justificació les nòmines 
de dues treballadores de l’Entitat, que no són considerats com a costos 
elegibles segons les bases reguladores i la convocatòria d’aquesta ajuda 
(4.815 euros). A més, el desglossament per projectes d’aquesta sol·licitud 
no suma el total de l’ajuda sol·licitada perquè és inferior en 3.154 euros, 
per tant s’hauria d’haver minorat l’ajuda en 7.969 euros i iniciat el 
procediment de reintegrament. 

Expedient AVPECV-2011-18 

Falta el projecte en l’expedient i per tant no s’ha pogut verificar si es va 
lliurar en el termini corresponent. 

Expedient AVPECV-2011-31 

En l’expedient constava el certificat de la despesa del secretari, que es va 
facilitar durant el treball de camp; hauria d’haver-se exigit abans de 
pagar la subvenció, ja que ho exigia la convocatòria. 

Expedient AVPECV-2011-9 i 41 

En aquests dos expedients, es va concedir una pròrroga per a la 
presentació de la justificació; tot i aquesta pròrroga, es van justificar fora 
de termini i malgrat això es va pagar l’ajuda. 

7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe s’han assenyalat aquelles incidències 
més significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les 
quals els responsables de l’Entitat han d’adoptar mesures correctores per 
tal d’evitar que tornen a produir-se en exercicis futurs. 

A més, correspon efectuar les recomanacions que indiquem a 
continuació: 

1. En les subvencions del pla eòlic, l’Entitat no realitza verificacions 
físiques in situ dels projectes executats, per això recomanem 
establir aquesta mesura de control de l’execució. 

2. En les subvencions del sector de la moda, que es gestionen a través 
de convenis, i que van destinades a associacions, s’hauria d’haver 
establit en el mateix conveni els components de les associacions en 
la data de la redacció, així com els criteris per a la selecció dels 
dissenyadors que havien de participar en cadascun dels 
esdeveniments. 
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3. Pel que fa al seguiment de les recomanacions d’exercicis anteriors, 
en general s’han corregit; tot i això reiterem que s’ha de deixar 
constància adequada en l’expedient de la justificació que la 
concurrència d’ajudes no supera el 100% de la inversió.  

 


