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Aeroport de Castelló, S.L. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 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 atenent el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació per a 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte verificar si les 
adquisicions de béns i serveis efectuades per Aeroport de Castelló, S.L. durant 2007, 
imputables a l’immobilitzat, es presenten adequadament, d’acord amb els principis 
comptables aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la 
gestió dels fons públics durant el citat exercici en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes de la 
gestió i control intern de l’àrea revisada, i hem assenyalat en els diferents apartats 
d’aquest informe aquelles situacions que hauran de ser objecte d’atenció i millora per 
part dels òrgans responsables d’Aeroport de Castelló, S.L. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d’Aeroport de Castelló, S.L. 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 s’adjunten íntegrament, juntament amb l’informe 
d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pel 
Consell d’Administració el primer d’abril de 2008, aprovats per la Junta General el 30 
de juny de 2008 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), d’acord amb la normativa d’aplicació el 27 de juny de 
2008, juntament amb l’informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria dels comptes anuals que, atenent 
el que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat realitza la IGG en 
col·laboració amb firmes d’auditoria que contracta la IGG. En aquest informe s’emet 
una opinió amb un advertiment per presentar la xifra de Patrimoni net un import inferior 
al 50% del capital i ser d’aplicació l’article 104.1.e) de la Llei de Societats de 
Responsabilitat Limitada. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització duta a terme ha 
consistit a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les adquisicions de béns i serveis efectuades per l’Aeroport de 
Castelló, S.L. durant 2007, imputables a l’immobilitzat i a comprovar l’adequada 
formalització i presentació dels comptes anuals. Dins de l’abast aprovat, el principal 
contracte objecte de seguiment és el de “Concessió per a la construcció i explotació de 
l’Aeroport de Castelló Costa Azahar”, que afecta d’altres àrees a més de l’immobilitzat, 
que han sigut revisades en tot allò que guardava relació amb el dit contracte. 
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Les observacions i conclusions que hagen sorgit del treball realitzat es recullen en els 
apartats següents del present Informe. 

Així mateix, s’ha efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2006. 

D’acord amb l’anterior, s’han efectuat les proves d’auditoria financera que s’han 
considerat pertinents conformement amb els "Principis i normes d’auditoria del sector 
públic", elaborats per la Comissió de Coordinació dels OCEX i amb les "Directrius 
tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit a realitzar proves selectives, revisió del control intern i 
d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, en funció dels objectius 
perseguits i de 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 d’Aeroport 
de Castelló, S.L. de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i l’activitat 
contractual, en relació amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de 
desembre de 2007, així com l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

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

- 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. 

- 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. 

- Acord del Govern de la Generalitat Valenciana de 5 de novembre de 2002 pel 
qual es crea la societat Aeroport de Castelló, S.L. 

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

- Llei 48/1998, de 30 de desembre, sobre procediments de contractació en els 
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i les telecomunicacions, per la qual 
s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol les Directrius 93/38 CEE i 92/13 
CEE. 
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- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, per mitjà del qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

- Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula el registre de 
convenis i s’estableix el règim jurídic i pressupostari dels convenis que 
subscriga la Generalitat. 

- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de 
dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana. 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

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

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

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

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l’adequació dels comptes anuals als principis comptables aplicables: 

a) De conformitat amb el criteri expressat en informes anteriors, entenem que les 
“Despeses d’establiment” i les “Despeses per distribuir en diversos exercicis”, 
que a 31 de desembre de 2007 han pujat a 7.679.938 euros i 827.561 euros, 
respectivament, s’haurien d’amortitzar íntegrament a càrrec del resultat de 
l’exercici, atenent el principi comptable de prudència. 

b) Tal com es va posar de manifest en els informes d’exercicis anteriors, es 
considera que la concessió per part de la Diputació de Castelló de l’ús i 
l’explotació dels terrenys necessaris per a construir les instal·lacions 
aeroportuàries, no tenen caràcter gratuït, ja que la seua contraprestació està 
constituïda per la construcció de l‘aeroport i les infraestructures i vies de 
connexió que revertiran en la Diputació en finalitzar el període de cessió. 
D’acord amb aquest criteri, el saldo dels epígrafs “Immobilitzat immaterial” i 
“Ingressos per distribuir en diversos exercicis” estarien sobrevalorats en 
8.818.194 euros. 

c) A 31 de desembre de 2007, Aeroport de Castelló, S.L. va comptabilitzar amb 
càrrec a “Immobilitzacions materials”, les certificacions d’obra presentades per 
la construcció de les instal·lacions aeroportuàries, per un import conjunt de 
47.606.703 euros, amb abonament a “Ingressos per distribuir en diversos 
exercicis”, si bé les dites obres no s’integraran en el patrimoni de la Societat fins 
que s’acaben, tal com estableix el plec de clàusules que regeix l’adjudicació del 
contracte de construcció de l’aeroport. Per tant, els dos epígrafs s’haurien de 
minorar en la quantia indicada. 

d) L’adequada comptabilitat dels cànons anuals dels exercicis de 2004 a 2007, 
carregats a “Deutors i abonament d’ingressos per distribuir en diversos 
exercicis”, per un import conjunt de 4.201.263 euros, es troba condicionada, 
quant als seus terminis de cobrament i quantia definitiva, a l’obtenció de 
beneficis suficients per part de l’empresa concessionària en un termini raonable, 
d’acord amb les previsions del contracte de concessió. Per tant, segons el 
principi de prudència, aquests conceptes no s’haurien de comptabilitzar. 

e) El saldo de l’”Immobilitzat financer”, per 21.660.000 euros, correspon a 
l’import disposat del préstec participatiu concedit a l’empresa concessionària, 
mitjançant el contracte de 4 de març de 2004, el venciment del qual coincideix  
amb el de la concessió. Atés el llarg termini de la duració del préstec i les 
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condicions diferents de les del mercat, caldria calcular i computar aquesta 
inversió financera pel seu valor actualitzat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.2, s’han 
detectat  durant el període objecte de fiscalització els incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics que indiquem tot seguit: 

a) No consta que la Societat s’haja atés a les obligacions establides en l’article 28 
de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2007, quant al 
compliment de les condicions exigides en l’informe de massa salarial. 

b) A 31 de desembre de 2007, el patrimoni net de la Societat és inferior al 50% del 
capital social, per la qual cosa es troba en el supòsit de dissolució establit en 
l’article 104 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada, a no ser que el 
capital social siga augmentat o reduït suficientment. 

c) La Societat no ha complit els tràmits exigits per la normativa per a contractar 
l’assistència tècnica a la direcció facultativa de les obres de construcció de 
l’aeroport, tal com indiquem en l’apartat 5.3. 

d) En determinats contractes de patrocini, analitzats en l’apartat 5.3, no queda 
justificada en els seus expedients, la necessitat de la despesa ni la determinació 
del preu contractat, de manera que quede garantida l’equivalència de les 
prestacions acordades. Aquesta acreditació resulta necessària per a l’adequada 
qualificació jurídica de l’Acord subscrit. Tampoc no queda suficientment 
justificada la no aplicació dels principis de publicitat i concurrència en la 
selecció de les entitats patrocinades. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte de la Societat 

Per Acord del Govern Valencià de 5 de novembre de 2002, es va autoritzar la 
constitució de la societat Aeroport de Castelló, S.L. (ACSL). En aquest Acord es 
preveia que la Diputació Provincial de Castelló participés fins en un 50% en la dita 
Societat. 

ACSL es va constituir formalment per escriptura pública de 21 de gener de 2003. 

A 31 de desembre de 2007, Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, 
S.A. (SPTCV) participa en un 99,56% del capital d’ACSL, mentre la resta pertany a la 
Diputació Provincial de Castelló. 

Els objectius de la Societat, segons l’article 3 dels seues estatuts són la construcció, el 
desenvolupament, la gestió i explotació, en qualsevol de les formes admeses per la 
normativa vigent, d’infraestructures aeroportuàries o de serveis relacionats amb el 
transport aeri de persones i/o mercaderies. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Durant 2007 han continuat les obres de construcció de l’aeroport. 

Les obres de construcció de l’aeroport s’executen sobre la base del contracte de 
“Concessió per a la construcció i explotació de l’aeroport de Castelló, costa Azahar”, de 
16 de desembre de 2003, l’adjudicatària o concessionària de la qual és la mercantil 
“Concesiones Aeroportuarias, S.A.”. El contracte va ser modificat parcialment el 14 de 
novembre de 2005 i el 29 de març de 2006. 

El dit contracte considera bàsicament: a) la construcció de l’aeroport, que quan 
s’acabarà, passarà a ser de titularitat, lliure de càrregues, d’Aeroport de Castelló, S.L. b) 
L’explotació de les instal·lacions aeroportuàries i zona d’activitats complementàries 
durant un termini de cinquanta anys. c) la concessió d’un préstec participatiu a la 
concessionària  (vegeu l’apartat 4.2.4). Aquest contracte va ser fiscalitzat en el nostre 
informe de l’exercici de 2003. 

Per Resolució de la Direcció General d’Aviació Civil de 16 de gener de 2007, ha sigut 
aprovada la modificació número 1 del projecte constructiu, que té per objecte elevar les 
cotes dels extrems de la pista i del seu punt de referència, per a la qual cosa es 
defineixen nous perfils, tant longitudinals com transversals de la dita pista. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

Tot seguit mostrem, en euros, el balanç d’ACSL a 31 de desembre de 2007, juntament 
amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 
 

ACTIU 31-12-2007 31-12-2006 Variació 

Immobilitzat 91.606.562 63.875.951 43,4% 

Despeses d’establiment 7.800.849 5.966.780 30,7% 

Immobilitzacions immaterials 8.824.918 8.722.969 1,2% 

Immobilitzacions materials 53.320.794 34.426.202 54,9% 

Immobilitzacions financeres 21.660.000 14.760.000 46,7% 

Despeses per distribuir en div. exercicis 827.561 848.225 (2,4%) 

Actiu circulant 5.540.646 4.968.848 11,5% 

Deutors 5.037.266 4.056.873 24,2% 

Inversions financeres temporals 136.627 43.870 211,4% 

Tresoreria 366.753 868.105 (57,8%) 

Total activu 97.974.768 69.693.024 40,6% 

    

PASSIU 31-12-2007 31-12-2006 Variació 

Fons propis (11.615.579) (15.289.570) (24,0%) 

Capital subscrit 6.985.000 5.985.000 16,7% 

Resultats negat. exercicis anteriors (14.497.680) (12.878.143) 12,6% 

Pèrdues i beneficis (4.102.899) (8.396.427) (51,2%) 

Ingressos per distribuir div. exercicis 62.626.160 43.742.998 43,2% 

Creditors a llarg termini 45.150.130 16.750.130 169,9% 

Creditors a curt termini 1.814.058 24.489.466 (92,6%) 

Total passiu 97.974.768 69.693.024 40,6% 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis d’ACSL de l’exercici de 2007, juntament amb les 
xifres corresponents a l’exercici anterior, en euros, el mostrem a continuació: 

 
DESPESES 2007 2006 Variació 

Despeses de personal  365.430 233.965 56,2% 

Amortització de l’immobilitzat 1.599.710 506.693 215,7% 

D’altres despeses d’explotació 607.842 662.506 (8,3%) 

Beneficis d’explotació - - - 

Despeses financeres i assimilades 1.963.938 705.551 178,4% 

Resultats financers positius - - - 

Despeses extraordinàries - 6.436.780 (100,0%) 

Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors 97.882 65.918 48,5% 

Resultats extraordinaris positius 3.208 - - 

Benefici abans d’imposts - - - 

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Import net xifra negocis 188.208 40.000 370,5% 

Pèrdues d’explotació 2.384.774 1.363.164 74,9% 

Ingressos d’altres valors i d’immobilitzat 92.757 43.870 111,4% 

D’altres interessos i ingressos assimilats 149.847 33.232 350,9% 

Resultats financers negatius 1.721.333 628.448 173,9% 

Pèrdues activitats ordinàries 4.106.107 1.991.612 106,2% 

Subvenc. capital transferides a resultats - 97.882 (100,0%) 

Resultats extraordinaris negatius - 6.404.816 (100,0%) 

Pèrdues abans d’imposts 4.102.899 8.396.428 (51,1%) 

Resultat de l’exercici (Pèrdues) 4.102.899 8.396.428 (51,1%) 

Quadre 2 
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4.2 Comentaris més importants que han sorgit de la revisió efectuada 

4.2.1 Despeses d’establiment 

La composició i els moviments d’aquest epígraf en 2007, ha sigut el següent, en euros: 

 
Compte 31-12-2006 Altes Baixes/Amort. 31-12-2007 

Despeses de constitució 920 - (306) 612

Despeses primer establiment 5.915.509 3.338.325 (1.573.896) 7.679.938

Despeses d’ampliació capital 50.351 83.062 (13.116) 120.299

Total 5.966.780 3.421.387 (1.587.318) 7.800.849

Quadre 3  

 

Les altes registrades en “Despeses de primer establiment” en l’exercici de 2007, per 
3.338.325 euros, corresponen fonamentalment a despeses de patrocini publicitari o 
esportiu, així com l’assistència a fires, muntatge d’estands, publicitat en premsa i 
elaboració del llibre de l’aeroport. 

De conformitat amb el criteri expressat en informes anteriors, entenem que les 
“Despeses de primer establiment” s’haurien d’amortitzar íntegrament a càrrec del 
resultat de l’exercici atenent el principi comptable de prudència. 

Els aspectes més destacables observats en l’examen dels contractes de naturalesa 
publicitària i dels contractes de patrocini seleccionats, els analitzem en l’apartat 5. 

4.2.2 Immobilitzacions immaterials 

La composició i els moviments d’aquest epígraf en 2007, ha sigut el següent, en euros: 

 
Compte 31-12-2006 Altes Baixes 31-12-2007 

Aplicacions informàtiques 6.245 1.800 - 8.045

Drets sobre béns cedits en ús 8.818.194 - - 8.818.194

Propietat industrial - 3.855 - 3.855

Total cost 8.824.439 5.655 - 8.830.094

Amortització acumulada  (101.470) (1.588) 97.882 (5.176)

Total immobilitzat immaterial net 8.722.969 4.067 97.882 8.824.918

Quadre 4 
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El saldo del compte “Drets sobre béns cedits en ús”, per 8.818.194 euros, recull la 
valoració efectuada de la cessió del dret d’ús dels terrenys cedits per la Diputació 
Provincial de Castelló mitjançant el conveni de data 7 de març de 2003, pel qual 
s’atorga a la Societat una concessió per a l’ús i explotació dels terrenys necessaris per a 
la construcció de les instal·lacions aeroportuàries. La clàusula quarta del conveni 
estableix que la contraprestació estarà constituïda per la construcció de l’aeroport, que 
revertirà als 90 anys en la Diputació, i per les infraestructures i vies de connexió que 
revertiran en la Diputació una vegada les execute la concessionària i reben el vistiplau. 

Tenint en compte la contraprestació estipulada en el referit conveni, resulta raonable 
concloure que la cessió de l’ús dels terrenys necessaris per a la construcció de l’aeroport 
s’efectua a canvi d’un preu constituït per la seua construcció i posada en marxa. Així, 
els saldos de l’”Immobilitzat immaterial” i de l’epígraf “Ingressos per distribuir en 
diversos exercicis”, es trobarien sobrevalorats en 8.818.194 euros. 

4.2.3 Immobilitzacions materials 

La composició i el moviment de l’immobilitzat material els mostrem en el quadre 
següent, desglossat pels distints grups d’elements que componen aquest epígraf en 
euros: 
 

Compte 31-12-2006 Altes 31-12-2007 

D’altres instal·lacions 4.294 - 4.294 

Mobiliari 35.125 - 35.125 

Equips procés d’informació 23.964 2.588 26.552 

D’altre immobilitzat material 1.533 2.224 3.757 

Construccions en curs 34.371.217 18.900.585 53.271.801 

Total cost 34.436.133 18.905.397 53.341.529 

Amortització acumulada  (9.931) (10.804) (20.735) 

Total immobilitzat material net 34.426.202 18.894.592 53.320.794 

Quadre 5 
 

Les altes registrades en el compte “Construccions en curs”, inclouen els conceptes 
següents: 
 

Concepte Import alta 

Estudis biològics, climatològics i d’altres 148.867 

Assistència tècnica control documentació tècnica i direcció d’obra 1.065.517 

Certificacions d’obra en curs 17.686.201 

Total altes immobilitzat en curs 18.900.585 

Quadre 6 
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Hem revisat una mostra que implica el 95,5% d’aquestes altes. 

La comptabilitat de les certificacions d’obra de la construcció de l’aeroport estan 
suportades pels informes de l’assistència tècnica i del director general de l’Aeroport de 
Castelló, S.L., com a director facultatiu de les obres, emesos en supervisar les 
certificacions d’obra de “Concesiones Aeroportuarias, S.A.”. 

Atenent la normativa comptable, la Societat no hauria d’haver comptabilitzat aquestes 
certificacions com a obres en curs fins que s’integren en el seu patrimoni, fet que no es 
produeix fins a l’acabament i la recepció de conformitat, tal com disposa la clàusula 
35.18 del plec de prescripcions tècniques del contracte de construcció i explotació. Per 
tant, a 31 de desembre de 2007, els epígrafs “Immobilitzat material” i “Ingressos per 
distribuir en diversos exercicis” es troben sobrevalorats en 47.606.703 euros. 

Pel que fa a l’assistència tècnica, en l’apartat 5.3 hem fet els comentaris oportuns sobre 
la seua situació contractual. 

4.2.4 Immobilitzacions financeres 

El saldo d’aquest epígraf -21.660.000 euros- correspon a l’import disposat per la 
concessionària del préstec participatiu que li va ser concedit per la Societat, segons el 
contracte de concessió, mitjançant contracte formalitzat el 4 març de 2004, i el nominal 
total del qual puja a 44.000.000 d’euros. 

El termini del dit préstec coincideix amb el termini del contracte de concessió, és a dir, 
finalitza en l’any 2053 (data ampliable segons determinades circumstàncies). Atés el 
llarg termini de duració del préstec i les condicions -diferents de les del mercat- seria 
adequat calcular i comptabilitzar la inversió financera en el préstec pel seu valor 
actualitzat. 

4.2.5 Fons propis 

La composició i evolució dels fons propis, en euros, és la següent: 

 

Comptes 
Saldo 

31-12-2006 
Distribució 

resultat 2006 
Disminució 
de capital 

Augment 
capital 

Saldo 

31-12-2007 

Capital social 5.985.000 - (6.776.890) 7.776.890 6.985.000

Resu. negat. exer. anter. (12.878.142) (8.396.428) 6.776.890 - (14.497.680)

Resultats 2006 (8.396.428) 8.396.428 - - -

Resultats 2007 - - - - (4.102.899)

Total (15.289.570) - - 7.776.890 (11.615.579)

Quadre 7 
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La Junta General d’Accionistes va acordar el 25 de juny de 2007, una ampliació de 
capital de 6.776.890 euros mitjançant compensació de crèdits de la Societat matriu 
SPTCV, així com una reducció simultània de capital, per aquest mateix import, a fi 
d’absorbir les pèrdues acumulades per la Societat. Així mateix, en aquesta sessió es va 
acordar una altra ampliació de capital per aportació de diners de SPTCV per un import 
d’1.000.000 d’euros, així com que la matriu li concedís un préstec participatiu de 
3.000.000 d’euros. 

D’aquesta manera, el capital social d’Aeroport de Castelló, S.L. passa a ser de 
6.985.000 euros, SPTCV manté el 99,56% del capital social i la Diputació Provincial de 
Castelló el 0,44% restant. 

A 31 de desembre de 2007, el patrimoni net de la Societat és inferior a la meitat del 
capital social, per la qual cosa Aeroport de Castelló, S.L. es troba en el supòsit de 
dissolució establit en l’article 104.1.e) de la Llei de Societats de Responsabilitat 
Limitada, a no ser que el capital social s’augmente o es reduïsca suficientment.  

4.2.6 Ingressos per distribuir en diversos exercici 

El saldo a 31 de desembre de 2007 d’aquest epígraf presenta el detall següent, en euros: 

 
Concepte Import 

Subvenció de capital Diputació Castelló 8.818.194 

Cànons contracte de concessió de l’Aeroport 6.201.263 

    Cànon inicial 2.000.000 

    Cànon anual 2004  1.000.000 

    Cànon anual 2005  1.032.000 

    Cànon anual 2006  1.070.184 

    Cànon anual 2007 1.099.079 

Ingressos per certificacions d’obra en curs 47.606.703 

Total 62.626.160 

Quadre 8 

 

Tal com indiquem en l’apartat 4.2.2, la concessió dels terrenys per part de la Diputació 
de Castelló per a construir l’aeroport no pot entendre’s com una concessió gratuïta. Per 
tant, el saldo del compte “Subvencions de capital, Diputació de Castelló”, estaria 
sobrevalorat en 8.818.194 euros. 

D’acord amb el contracte de concessió per a la construcció i explotació de l’aeroport, el 
cànon anual per import d’1.000.000 d’euros (actualitzables en funció de l’IPC) és 
exigible durant la vigència del contracte, però condicionat a l’obtenció de beneficis per 
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part de la concessionària. En aplicació del principi de prudència valorativa, els ingressos 
per distribuir en diversos exercicis solament haurien d’incloure les partides, la projecció 
econòmica futura de les quals així ho justifique, ja que el seu cobrament es troba 
condicionat a les expectatives fonamentades d’obtenció de beneficis per l’empresa 
concessionària en un termini raonable. 

D’altra banda, quant als ingressos per certificacions d’obra comptabilitzades a càrrec de 
l’”Immobilitzat material”, per un import de 47.606.703 euros, aquesta Sindicatura 
considera que no s’haurien d’haver registrat fins que les instal·lacions aeroportuàries no 
formen part del patrimoni de la Societat, circumstància aquesta que es produirà una 
vegada finalitzen les obres i siguen rebudes de conformitat, tal com indiquem en 
l’apartat 4.2.3. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d’aplicació 

El règim jurídic aplicable a la contractació de la Societat es resum així: 

- D’acord amb el que disposa l’article 2.1 c) de la Llei 48/1998, de 30 de 
desembre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, 
l’energia, els transports i les telecomunicacions, per la qual s’incorporen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives 93/38/CEE i 92/13/CEE, Aeroport 
de Castelló, S.L. s’hi troba inclosa des dels punts de vista subjectiu i objectiu en 
l’àmbit d’aplicació de la dita Llei. 

- Els contractes que queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 48/1998, estaran 
sotmesos a l’ordenament jurídic privat, i hauran d’observar les previsions 
contingudes en la disposició addicional sisena de la LCAP a fi de garantir el 
compliment dels principis de publicitat i concurrència. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

D’acord amb la informació rebuda d’Aeroport de Castelló, S.L. hem elaborat el quadre 
següent, en el qual indiquem el nombre i l’import, en euros, dels expedients de 
contractació adjudicats en l’exercici, detallats per tipus de contractes i formes i 
procediments d’adjudicació. 

 

Tipus de contracte Forma d’adjudicació Import d’adjudicació Núm. expedients 

Patrocinis Procediment negociat 3.206.800 97,7% 6 60,0% 

Procediment negociat 45.820 1,4% 1 10,0% Consultoria, 
assistència i serv.  Menors 30.898 0,9% 3 30,0% 

Total 3.283.518 100,0% 10 100,0% 

Quadre 9 

 

En l’exercici de 2007, Aeroport de Castelló, S.L. ha comunicat al Registre Oficial de 
Contractes la informació preceptiva en matèria contractual. 

Seguint la recomanació efectuada en l’informe de fiscalització anterior, el 7 de juliol de 
2008, el Consell d’Administració, com a òrgan de contractació, ha aprovat unes 
“Instruccions de contractació”. 

 

- 108 - 



Aeroport de Castelló, S.L. Exercici de 2007 

5.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi de verificar l’adequació a la normativa d’aplicació dels procediments seguits en la 
contractació i l’adequada formalització dels corresponents expedients, hem seleccionat 
per a revisar-los una mostra de dos expedients de patrocini adjudicats en 2007, que 
representen el 81,2% de l’import total adjudicat. En el quadre següent mostrem els 
expedients seleccionats: 

 

Objecte Import adjudicació 
amb IVA 

Expedient 1 - Patrocini esportiu  2.088.000 
 + retribució variable 

Expedient 2 - Patrocini esportiu  580.000 

Total 2.668.000 

Quadre 10 

 

En els dos expedients revisats no ha quedat suficientment acreditada la necessitat de la 
despesa i la determinació del preu contractat. A més hauria de justificar-se 
suficientment l’oportunitat i conveniència de la no aplicació dels principis de publicitat, 
concurrència i objectivitat en la selecció de les entitats patrocinades. 

En el període d’al·legacions se’ns han tramés les memòries relatives a les activitats 
dutes a terme per les entitats patrocinades, en les quals es reflecteix l’impacte publicitari 
perseguit. No obstant això, cal exigir que la realització i tramesa d’un informe o 
memòria valorada de les actuacions realitzades pels adjudicataris o beneficiaris en 
execució de les seues obligacions contractuals, s’efectue en els terminis establits i 
conste des de la seua emissió en l’expedient. 

A més dels contractes anteriors, en el curs de la fiscalització hem revisat les altes en 
l’immobilitzat (vegeu l’apartat 4.2.3), i destaquem la situació de l’empresa prestadora 
del servei d’assistència tècnica, que en 2007 ha continuat prestant el seus serveis en els 
termes esmentats en informes anteriors. En 2008 s’hi ha signat una addenda 
modificativa al contracte inicial que amplia la seua durada i el termini d’execució fins a 
la posada en funcionament de l’aeroport. 
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6. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present Informe, com a resultat del treball de fiscalització, hem indicat 
aquelles incidències més significatives, respecte de les quals els responsables de la 
Societat han d’adoptar les mesures correctores per a evitar-les en exercicis futurs. 

A més a més, cal efectuar les següents recomanacions i destacar prèviament les 
recomanacions dels informes dels exercicis anteriors que han sigut esmenades per 
ACSL. 

Cal destacar que la Societat, per l’escrit dirigit a aquesta Sindicatura de Comptes de 29 
d’abril de 2008, va comunicar les mesures adoptades per atendre les incidències 
assenyalades en l’informe de l’exercici anterior, que han sigut comprovades en el curs 
de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’han atés les recomanacions següents, realitzades en informes 
anteriors: 

a.1) S’ha de completar la justificació de les despeses en concepte de 
desplaçaments, hostalatge i restauració i observar un major rigor en el 
control de la despesa. 

a.2) Cal revisar les liquidacions d’interessos efectuades per les entitats 
bancàries a fi de verificar la seua adequació als respectius contractes 
subscrits. 

a.3) Caldria elaborar una norma interna de contractació que desenvolupe amb 
el detall suficient els aspectes essencials dels procediments de 
contractació aplicables a la Societat. 

b) Es considera oportú mantenir la recomanació següent proposta en l’exercici 
anterior: 

b.1) Aprovar una relació de llocs de treball que determine les categories 
professionals i les funcions assignades a cada un dels llocs i que 
definisca el conveni col·lectiu aplicable, per tal d’aclarir les condicions 
retributives i laborals del personal al servei de la Societat. 

c) La següent recomanació és sobre altres aspectes que s’han posat de manifest en 
la fiscalització de l’exercici de 2007:  

c.1) Els comptes anuals de 2007 han sigut formulats pels administradors el 
primer d’abril de 2008 sobrepassant el termini legalment establit de tres 
mesos des de la data de tancament. Recomanem el compliment de tots 
els aspectes formals que estableix la normativa comptable. 




