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Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. 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, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els comptes anuals de l’exercici de 2007 de Societat Projectes Temàtics de 
la Comunitat Valenciana. S.A.U. (SPTCV) es presenten adequadament, d’acord amb els 
principis comptables que s‘hi apliquen, així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de SPTCV, i assenyalem en els diferents apartats 
d’aquest Informe aquelles situacions que hauran de ser objecte d’atenció i millora per 
part dels seus òrgans responsables. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. 
estan formats pel balanç abreviat, el compte de pèrdues i beneficis abreujat i la memòria 
abreviada corresponents a l’exercici terminat en la dita data, i s’adjunten íntegrament en 
l’annex d’aquest Informe, juntament amb l’informe d’auditoria. Aquests comptes va ser 
formulats pels administradors de la Societat el 28 de març de 2008, aprovats per la Junta 
General d’Accionistes el 27 de juny de 2008 i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, conformement a la normativa que 
hi és d’aplicació, el 27 de juny de 2008, juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent 
el que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la Intervenció 
General de la Generalitat amb la col·laboració de firmes d’auditoria que aquesta 
Intervenció contracta. En aquest informe s’emet una opinió amb excepcions. 

D’acord amb l’anterior, i a fi d’evitar possibles duplicitats en el control de SPTCV, s’ha 
considerat necessari racionalitzar les tècniques i procediments habituals d’auditoria que 
han de realitzar els equips de fiscalització d’aquesta Sindicatura. 

S’han efectuat les proves d’auditoria financera que s’han considerat pertinents, de 
conformitat 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 “Directrius tècniques de fiscalització” aprovades pel Consell d’aquesta 
Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que hi han sigut 
d’aplicació. 
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1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conforme 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 la 
Societat, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’exercici terminat el 
31 de desembre de 2007. 

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 del 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 26 de novembre de 1996 pel 
qual es crea la Societat SPTCV. 

- Estatus de la Societat. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

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

- 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 Generalitat, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de comptes al qual 
estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana. 
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- 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, i 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 fiscalitzats als principis comptables que hi són 
d’aplicació: 

a) En el saldo de l’immobilitzat financer s’inclouen 22.744.414 euros, que 
corresponen a l’import pendent d’amortitzar d’un préstec concedit a Terra 
Mítica, Parc Temàtic de Benidorm, S.A., que d’acord amb el conveni de 
creditors té venciment en 2012 i no merita interessos. Donades les condicions 
del préstec seria procedent calcular i comptabilitzar aqueixa inversió financera 
pel seu valor actualitzat. 

b) Puix que els fons propis d’Aeroport de Castelló a 31 de desembre de 2007 han 
pujat a un import negatiu de 11.615.579 euros, SPTCV com a propietària del 
99,56% del capital de la Societat hauria de dotar una provisió per riscs i 
despeses per 11.564.470 euros, per a la cobertura de les responsabilitats que, si 
pertoca, pogueren derivar-se del referit desequilibri patrimonial. Quant a això, 
SPTCV ha d’adoptar les mesures oportunes per a corregir el dit desequilibri, 
com preceptua l’article 104 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. 

c) En relació amb els contenciosos derivats dels recursos interposats pels preus 
justs del PEDUI Ciutat de la Llum, podem assenyalar que atesa la seua situació 
processal, no és possible determinar objectivament el seu resultat final i 
incidència en els comptes anuals. 

d) A la data de realització del present treball, desconeixem la situació processal del 
litigi que comentem en l’apartat 4.5 de l’Informe, sense que hàgem disposat de 
la informació necessària i suficient que ens permeta avaluar les responsabilitats 
que pogueren derivar-se’n per a la Societat i als seus efectes econòmics, per al 
seu adequat reflex en els comptes anuals de 2007. No obstant això, i sense 
perjudici de l’anterior, considerem que la Societat hauria d’haver dotat una 
provisió per a la cobertura de les referides responsabilitats per un import de, pel 
cap baix, 1.566.626 euros. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

a) A 31 de desembre de 2007, la Societat té el patrimoni net negatiu per la qual 
cosa es troba en el supòsit de dissolució establit en l’article 260.1 de la Llei de 

- 608 - 



Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. Exercici de 2007 

Societats Anònimes, a no ser que el capital social s’augmente o disminuïsca en 
la mesura suficient. 

 Quant a això, a l’objecte de corregir el desequilibri patrimonial de la Societat i 
finançar-la, la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2008 preveia una 
aportació al capital social de SPTCV de 60.000.000 d’euros. 

b) Els aspectes significatius sorgits en la fiscalització de la contractació de la 
Societat en 2006 els posem de manifest en l’apartat 5.2 d’aquest Informe. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

SPTCV es va constituir com a societat anònima el 12 de desembre de 1996, en virtut de 
l’acord adoptat pel Govern de la Generalitat el 26 de novembre de 1996. El seu capital 
està íntegrament subscrit i desemborsat per la Generalitat. 

El seu objecte social consisteix en la promoció, organització i gestió de quantes 
activitats requerisca la preparació, construcció i posada en funcionament dels projectes 
turístics i d’oci, culturals, esportius, industrials i/o terciaris que, en l’àmbit territorial de 
la Comunitat Valenciana, siguen impulsats per la Generalitat i en els quals, entre 
d’altres, es desenvolupen activitats educatives, culturals, esportives, recreatives, 
assistencials, administratives i equipaments necessaris per al seu correcte funcionament. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Tot seguit resumim la informació continguda en la memòria dels comptes anuals 
corresponent a l’activitat desenvolupada per la Societat en 2007, i els projectes en 
execució: 

- Treballs realitzats en el Pla especial d’usos i infraestructures de l’àrea Parc 
Temàtic de Benidorm-Finestrat (Terra Mítica) com ara manteniment 
d’infraestructures, posada en marxa d’un complex hostaler, zona d’oci, camp de 
golf i parc de la natura. 

- Els projectes vinculats a les seues filials a Castelló: Aeroport de Castelló i 
“Mundo Ilusión”. 

- La construcció de l’Auditori Conservatori Internacional de Música de Torrevella 
construït sobre una parcel·la de propietat municipal en base a un dret de 
superfície per un termini de 15 anys, prorrogable fins a 75, després dels quals 
l’auditori revertirà a l’Ajuntament. 

- La construcció del Centre Cultural de Benidorm, en una parcel·la de 
l’Ajuntament de Benidorm, sobre la qual s’ha constituït un dret de superfície 
amb un termini d’ús de 15 anys, després dels quals l’edifici revertirà a 
l’Ajuntament. 

- La redacció del projecte i la direcció de l’obra del Centre de Congressos 
d’Alacant, que ha sigut contractat en febrer de 2007. 

- Parc Cultural de Sant Vicent del Raspeig i el Centre de Convencions de 
Castelló. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

4.1 Balanç 

El quadre següent mostra, en euros, el balanç a 31 de desembre de 2007, juntament amb 
els saldos relatius al tancament de l’exercici anterior: 

 
ACTIU 31-12-2007 31-12-2006 Variació 

Immobilitzat 416.357.417 421.572.131 (1,2%)

 Despeses d’establiment 1.453.807 1.215.590 19,6% 

 Immobilitzacions immaterials 1.325.329 760.800 74,2% 

 Immobilitzacions materials 195.381.625 193.264.151 1,1% 

 Immobilitzacions financeres 218.196.656 226.331.589 (3,6%)

Desp. per a distr. diversos exercicis 623.096 263.477 136,5%

Actiu circulant 44.031.461 56.258.876 (21,7%)

 Deutors 10.773.455 13.709.491 (21,4%)

Inversions financeres temporals 1.385.550 16.556.460 (91,6%)

 Tresoreria 31.868.252 25.649.703 24,2% 

 Ajusts per periodificació 4.204 343.222 (98,8%)

Total actiu 461.011.974 478.094.483 (3,6%)
    

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

Fons propis (20.693.962) (20.858.075) (0,8%)

 Capital subscrit 33.729.050 27.751.750 21,5% 

 Reserves 2 2 - 

 Resultats negatius exercicis anteriors (5.839) (7.965) (26,7%)

 Pèrdues i beneficis (54.417.175) (48.601.862) 12,0% 

Ingr. per a dist. diversos exercicis 3.406.811 3.456.669 (1,4%)

Creditors a llarg termini 382.938.057 460.989.794 (16,9%)

 Préstecs a llarg termini 382.864.439 460.989.012 (16,9%)

 D’altres creditors a llarg termini 73.618 782 9.314,1% 

Creditors a curt termini 95.361.068 34.506.095 176,4% 

 Deutes amb entitats de crèdit 82.851.100 26.034.423 218,2% 

 Creditors comercials 2.295.201 2.857.456 (19,7%)

 D’altres deutes a curt termini 10.214.767 5.614.216 81,9% 

Total passiu 461.011.974 478.094.483 (3,6%)

Quadre 1 
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4.2 Epígrafs més significatius del balanç 

4.2.1 Immobilitzat immaterial 

En aquest epígraf es registren determinades despeses per projectes pendents de 
desenvolupament. 

En el següent quadre mostrem la composició de l’immobilitzat immaterial, així com els 
moviments de l’exercici, en euros. 

 
 31-12-2006 Altes Traspassos 31-12-2007 

Propietat industrial 85.807 - - 85.807 

Aplicacions informàtiques 45.821 536 - 46.357 

Projecte Museu Futbol FIFA 390.067 - 900.000 1.290.067 

Projecte Auditori de Torrevella 334.646 - (334.646) - 

Projecte Esfera Armil·lar 34.483 - - 34.483 

Valor de cost 890.824 536 565.354 1.456.714 

Amortitzacions (130.024) (1.361) - (131.385) 

Valores nets 760.800 (825) 565.354 1.325.329 

Quadre 2 

Respecte a les actuacions relatives al Museu de la FIFA, la Societat ha traspassat de 
l’immobilitzat material en curs 900.000 euros, import analitzat en informes anteriors. 
En el cas de l’auditori de Torrevella s‘han traspassat a l’immobilitzat material en curs 
les despeses activades en l’immobilitzat immaterial per 334.646 euros, seguint la 
recomanació de la Sindicatura de 2006. 

4.2.2 Immobilitzacions materials 

El quadre següent mostra, en euros, la composició i moviments experimentats en 
l’exercici pels elements que integren aquest epígraf. 
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 31-12-2006 Altes Baixes Traspassos 31-12-2007 

Terrenys  60.076.508 733.227 - 183.252 60.992.987

Construccions  90.877.658 - (14.953) 274.442 91.137.147

Instal·lacions tècniques 58.885.250 - - 3.770.441 62.655.691

D’altres instal·lacions i 
mobiliari 1.919.438 - - - 1.919.438

Equips procés informació 75.025 1.031 - - 76.056

D’altre immobilitzat material 5.011 - - - 5.011

Immobilitzat material en curs 9.456.805 7.702.950 - (4.793.491) 12.366.263

Valor de cost 221.295.695 8.437.208 (14.953) (565.357) 229.152.593

Amortitzacions (28.031.543) (5.754.379) 14.953 - (33.770.969)

Valors nets 193.264.151 2.682.829 - (565.357) 195.381.625

Quadre 3 

En següent quadre mostrem la distribució de la inversió entre els distints projectes en 
marxa, com recull la memòria de la Societat, en euros. 

 
Projecte Inversió 

PEDUI Benidorm 132.735.214 57,9% 

PEDUI Ciutat de la Llum - Alacant 84.750.688 37,0% 

Centre Cultural Torrevella 6.885.898 3,0% 

D’altres 4.780.793 2,1% 

Total 229.152.593 100,0% 

Quadre 4 

D’altra banda, SPTCV té constituïts set drets de superfície sobre terrenys de la seua 
propietat, en els quals els cessionaris estan realitzant diverses construccions que 
revertiran a la Societat en finalitzar els períodes de cessió de 50 o 75 anys. Aquesta 
informació ve recollida en la memòria. 

Hem revisat una mostra d’altes del compte d’immobilitzat en curs sense incidències 
significatives destacables. 

Com venim informant en exercicis anteriors, determinades persones físiques i jurídiques 
van presentar recursos conteciosoadministratius derivats dels preus justs de les 
expropiacions realitzades en el PEDUI Benidorm-Finestrat, alguns dels quals estan 
pendents de resolució a 31 de desembre d 2007. Tant en la nota 7 de la memòria dels 
comptes anuals com en l’epígraf 4.2.9 de l’informe de fiscalització de l’exercici de 2006 
s’informa amb detall d’aquestes qüestions. No s’ha dotat una provisió per a la cobertura 
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de les responsabilitats que pogueren derivar-se dels dits contenciosos, tot basant-se en 
les expectatives de resolució favorable mantingudes pels assessors jurídics de la 
societat. 

4.2.3 Inversions financeres 

La composició i moviment de les “Immobilitzacions financeres” que constitueixen el 
44,33% del total actiu de la Societat es mostren tot seguit, en euros: 

 
Immobilitzacions financeres 31-12-2006 Altes  Baixes Traspassos 31-12-2007 

Participacions en empreses del grup 102.418.626 7.776.890 6.747.340 - 103.448.176 

Participació en empreses associades 32.670.444 - 11.445.060 22.744.368 43.969.752 

Crèdits a llarg termini empreses grup  95.121.552 13.368.301 489.853 - 108.000.000 

Crèdits a llarg termini empr. associades 45.488.828 - 46 (22.744.368) 22.744.414 

Fiances constituïdes a llarg termini 10.571 190 901 - 9.860 

H.P. deutor a llarg termini per dev. IVA 3.564.771 - - - 3.564.771 

Dipòsits constituïts a llarg termini 1.838.529 - - - 1.838.529 

Provisió depreciac. valors negoc. l.t. (54.781.732) (24.977.363) (14.380.249) - (65.378.846)

Total  226.331.589 (3.831.982) 4.302.951 - 218.196.656 

Quadre 5 

La composició i moviment de les “Inversions financeres temporals” els mostrem tot 
seguit, en euros: 

 
Inversions financeres temporals 31-12-2006 Altes  Baixes 31-12-2007 

Crèdits a curt termini empreses grup 16.400.000 - 16.400.000 - 

Crèdits a curt termini empr. associades - 1.000.000 - 1.000.000 

Interessos a curt termini valors renda fixa 156.460 385.550 156.460 385.550 

Total  16.556.460 1.385.550 16.556.460 1.385.550 

Quadre 6 

a) Societats participades 

En el quadre següent, elaborat en euros, detallem les inversions financeres efectuades 
per SPTCV en les seues societats anticipades, i indiquem el percentatge de participació i 
distingim les aportacions de capital dels crèdits enfront a aquestes societats pendents de 
cobrament al tancament de l’exercici. 
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Situació a 31-12-2007 Ciutat de la 
Llum 

Aeroport de 
Castelló 

“Mundo 
Ilusión” 

Terra 
Mítica Total 

Participació en el capital 100,0% 99,56% 100,0% 22,31%  

Inversió realitzada  95.490.576 6.954.550 1.003.050 43.969.752 147.417.928 

Provisió participació (54.662.859) (6.954.550) (611.593) (3.149.844) (65.378.846)

Valor net comptable participació 40.827.717 - 391.457 40.819.908 82.039.082 

Crèdits a llarg termini  105.000.000 3.000.000 - 22.744.414 130.744.414 

Crèdits a curt termini  - - - 1.000.000 1.000.000 

Total crèdits  105.000.000 3.000.000 - 23.744.414 131.744.414 

Total participacions i crèdits 145.827.717 3.000.000 391.457 64.564.322 213.783.496 

Quadre 7 

La capitalització dels crèdits per concurs, per import de 22.744.368 euros acordada per 
la Junta General d’Accionistes de Terra Mítica el 15 de novembre de 2006, ha sigut 
escripturada en maig de 2007, previ acord del Consell d’Administració de la Societat 
d’1 de març de 2007. 

La Societat hauria de reflectir en els seus comptes anuals a 31 de desembre de 2007 
l’efecte de l’actualizació financera del deute de Terra Mítica, pactada en el Conveni de 
Creditors de Terra Mítica, per import de 22.744.414 euros, amb amortització única al 
venciment, en juliol de 2012 i sense meritació d’interessos. 

Finalment podem assenyalar que, per a un millor reflex de la imatge fidel de la situació 
econòmica i financera del Grup Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, 
SPTCV hauria de formular comptes anuals consolidats. 

b) Hisenda Pública deutora per IVA 

El saldo d’aquest compte, per import de 3.564.771 euros, no ha experimentat cap 
variació respecte a l’exercici anterior i correspon al saldo deutor amb la Hisenda Pública 
per la devolució sol·licitada en la liquidació de l’IVA de l’exercici de 2003. A la data de 
realització del present treball. l’esmentat import es troba pendent de devolució per part 
de l’AEAT. 

El Tribunal Econòmic Administratiu competent, en primera instància va resoldre el 30 
d’abril de 2008 a favor de la Societat com indiquem en l’apartat 4.5 del present Informe. 

4.2.4 Fons propis 

El quadre següent mostra la composició i moviments d’aquest epígraf en l’exercici de 
2007, en euros: 
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 31-12-2006 Distribució 
resultat 2006 

Resultat 
2007 

Ampliació 
capital 

Reducció 
capital 31-12-2007

Capital social 27.751.750 - - 54.581.288 (48.603.988) 33.729.050

Reserva red. euros 2 - - - - 2

Resultats neg. ex. ant. (7.965) (48.601.862) - - 48.603.988  (5.839)

Resultats 2006 (48.601.862) 48.601.862 - - - -

Resultats 2007 - - (54.417.175) - - (54.417.175)

Total (20.858.075) - (54.417.175) 54.581.288 - (20.693.962)

Quadre 8 

El Consell, constituït el 6 de juliol de 2007 en Junta General d’Accionistes, va acordar 
un augment de capital social de 54.581.288 euros i. simultàniament, una reducció de 
capital de 48.603.988 euros per a compensar pèrdues. 

Després d’aquesta operació la xifra de capital social de SPTCV se situa en 33.729.050 
euros, compost per 17.078 accions nominatives de 1.975 euros cadascuna. 

La Societat es troba dins del supòsit de dissolució previst en l’article 260.1.4rt de la Llei 
de Societats Anònimes. Quant a  això, a fi de corregir el desequilibri patrimonial de la 
Societat i finançar-la, la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2008 preveia una 
aportació al capital social de SPTCV de 60.000.000 d’euros. 

4.2.5 Deutes amb entitats de crèdit 

El saldo de deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2007 puja a 465.715.539 
euros. Les condicions d’aquests préstecs es reflecteixen en la nota 14 dels comptes 
anuals. 

L’agrupació per venciments dels deutes amb entitats de crèdit la mostrem en el quadre 
següent elaborat en euros: 

 
Venciment Import 

2008 82.851.100

2009 98.089.505

2010 

2011 

2012 i següents 

65.028.695

63.901.797

155.844.442

Total 465.715.539

Quadre 9 
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En el curs de la fiscalització no hem detectat cap incidència digna de destacar. 

4.3 Compte de pèrdues i beneficis 

El compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2007, juntament amb les xifres 
corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 

 
DESPESES 2007 2006 Variació 

Despeses de personal 1.288.719 1.150.707 12,0% 

Dotació amortització immobilitzat 6.120.527 6.009.489 1,8% 

D’altres despeses d’explotació 6.858.817 7.730.330 (11,3%)

Beneficis d’explotació - - - 

Despeses financeres 20.556.614 14.961.915 37,4% 

Resultats financers positius  - - 

Beneficis d’activitats ordinàries  - - 

Variac. provisions inversions financeres 10.597.115 15.230.551 (30,4%)

Pèrdues provinents de l’immobilitzat 

Despeses extraordinàries 

18.192.446 

60.000 

- 

11.372.217 
-

(99,5%)

Despeses i pèrdues exercicis anteriors 90.226 8.890 914,9% 

Resultats extraordinaris positius - - - 
    

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Treballs efectuats per a immobilitzat 1.890.391 890.307 112,3% 

D’altres ingressos d’explotació 1.119.670 3.024.187 (63,0%)

Pèrdues d’explotació 11.258.002 10.976.031 2,6%

Ingressos en empreses grup i assoc. 5.054.734 2.755.766 83,4%

D’altres interessos e ingressos assimilats 1.206.153 1.108.297 8,8%

Resultats  financers negatius 14.295.727 11.097.852 28,8%

Pèrdues d’activitats ordinàries 25.553.729 22.073.883 15,8%

Benefici alienació d’immobilitzat 6.207 - - 

Ingressos extraordinaris 50.651 696 7.177,4% 

Ingressos i benef. exercicis anteriors 19.483 82.983 (76,5%)

Resultats extraordinaris negatius 28.863.446 26.527.979 8,8%

Pèrdues abans d’imposts 54.417.175 48.601.862 12,0%

Resultat de l’exercici (pèrdues) 54.417.175 48.601.862 12,0%

Quadre 10 
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4.4 Epígrafs més significatius del compte de pèrdues i beneficis 

4.4.1 Despeses de personal 

Les despeses de personal en SPTCV han pujat a 1.288.719 euros. Constitueixen un 2% 
de les despeses totals de l’empresa i en 2007 ha augmentat un 11% respecte a l’any 
precedent. La plantilla mitjana durant 2007 ha pujat a 28 persones. 

L’autorització de la massa salarial s’ha sol·licitat fora del termini previst en l’article 
28.1 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per l’exercici de 2007, per a una relació 
de 32 llocs dels quals 27 estarien ocupats i 5 de vacants, encara que amb dotació 
pressupostària. 

Com hem recomanat en exercicis anteriors, per a una adequada gestió de personal, 
convé confeccionar un organigrama detallat i una relació de llocs de treball amb 
funcions assignades a cada lloc per a detallar la segregació i responsabilitat de cada 
funció. 

4.4.2 D’altres despeses d’explotació 

Els comptes que integren aquest epígraf es detallen en el quadre següent, en euros: 

 
Reparacions i conservació 3.459.778 

Servei de professionals independents 1.256.515 

Subministraments 664.213 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 362.859 

D’altres tributs 204.205 

D’altres  911.247 

Total 6.858.817 

Quadre 11 

El compte “Reparacions i conservació” recull bàsicament les despeses de manteniment 
de zones verdes de l’accés sud i vores vials, la xarxa viària i el mobiliari urbà, la xarxa 
de reg i d’aigues pluvials, l’enllumenat públic, les glorietes i l’emissari submarí, que 
resulten necessaris per a l’adequat funcionament del Parc Temàtic Terra Mítica de 
Benidorm, així com les despeses de jardineria, repoblació vegetal i manteniment de la 
xarxa de reg de Ciutat de la Llum. 

Les despeses registrades en “Serveis de professionals independents” inclouen despeses 
per import de 997.033 euros registrats en concepte de control de qualitat, seguretat i 
salut i direcció facultativa de les obres de Ciutat de la Llum, de l’Auditori de Torrevella 
i del Centre Cultural de Benidorm que han sigut activats, entre d’altres, en 
l’Immobilitzat material al tancament de l’exercici. 
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Hem revisat una mostra d’aquestes despeses que no han palesat cap incidència 
destacable. 

4.4.3 Variació provisió inversions financeres i pèrdues provinents de 
l’immobilitzat 

L’import, 10.597.115 euros de la variació de la provisió d’inversions financeres 
correspon a la diferència de la dotació de l’exercici per 24.977.363 euros i l’aplicació de 
14.380.249 euros (vegeu quadre 5). 

Les pèrdues provinents de l’immobilitzat per 18.192.446 euros, que comporten un 
28,5% del total de despeses, es corresponen amb les disminucions de capital de la seua 
empresa associada Terra Mítica i d’Aerocas, S.L. 

4.4.4 Ingressos d’explotació 

Els ingressos d’explotació registrats per la Societat en l’exercici de 2007 han pujat a 
3.010.061 euros, dels quals 1.890.391 euros han sigut comptabilitzats en “Treballs 
realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat” i 1.119.670 euros restants en el compte 
“D’altres ingressos d’explotació”. 

Els “Treballs efectuats per l’empres per al seu immobilitzat” tenen el següent detall, en 
euros: 

 
Concepte Import 

Projecte Auditori Torrevella 664.533 

Despeses financeres activades 406.186 

Projecte Aeroport de Castelló 368.301 

Projecte Centre Cultural de Benidorm 337.154 

D’altres  83.360 

Projecte “Mundo Ilusión” 30.657 

Projecte Auditori Sant Vicent del Raspeig 200 

Total 1.890.391 

Quadre 12 

Per la seua banda, el saldo de “D’altres ingressos d’explotació” inclou els ingressos per 
drets d’ús i drets de superfície, refacturació del control de qualitat d’obres, coordinació 
per seguretat i salut, direcció facultativa de les obres i uns altres conceptes repercutits 
als adjudicataris de les obres. 
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4.4.5 Ingressos financers 

L’import d’aquest epígraf ha pujat a 5.054.734 euros en l’exercici de 2007 i constitueix 
un 66,9% del total d’ingressos de la Societat. A més ha experimentat un increment del 
62% respecte de la xifra obtinguda en 2006. 

Inclou com ingressos més significatius, els interessos meritats en l’exercici pels préstecs 
participatius concedits a Ciutat de la Llum, S.A.U. i Aeroport de Catelló, S.L. 

Addicionalment, es recullen en aquest epígraf els interessos percebuts pels saldos 
dipositats en comptes en entitats de crèdit, per import d’1.206.153 euros. 

4.5 Situació tributària 

Quant a això, podem assenyalar que la memòria de SPTCV informa sobre l’existència 
d’un procediment judicial iniciat per denúncia de la Fiscalia de l’Audiència Provincial 
d’Alacant contra els representants legals de la Societat per presumptes delictes de 
falsedat documental, delicte contra la Hisenda Pública i malversació de cabals públics. 
Aquesta denúncia es basa en un informe emès per l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària (AEAT), segons el qual SPTCV hauria obtingut una devolució improcedent 
de quotes d’IVA relatives a l’exercici fiscal de 2001, per quantia d’1.566.626 euros. 

A la data de realització del present treball, desconeixem la situació processal del litigi 
anterior, ja que no disposem de la informació necessària i suficient que ens permeta 
avaluar les responsabilitats que pogueren derivar-se’n per a la Societat i els seus efectes 
econòmics, per a reflectir-ho adequadament en els comptes anuals de SPTCV al 
tancament de l’exercici de 2007. No obstant això i sense perjudici de l’anterior, 
considerem que la Societat hauria d’haver dotat una provisió per a la cobertura de les 
referides responsabilitats per un import almenys d’1.566.626 euros. 

D’altra banda, quant a la reclamació econòmica administrativa interposada per SPTCV 
davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana l’1 de 
desembre de 2004, en relació amb les discrepàncies mantingudes amb l’AEAT per la 
liquidació de l’IVA de l’exercici de 2003, del qual s’ha informat amb detall en informes 
anteriors, podem assenyalar que el dit Tribunal va resoldre el 30 d’abril de 2008 estimar 
la reclamació de SPTCV i anul·lar l’acta de la Inspecció Regional d’Alacant. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d’aplicació 

En determinats casos pot ser aplicable a les empreses públiques íntegrament la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (LCAP), en concret quan actuen com a 
mers agents de la Generalitat i exercisquen competències públiques. En conseqüència, 
quan SPTCV actue com a agent o mandatària de la Generalitat i realitze actuacions fora 
del mercat, com l’execució d’infraestructures públiques, haurà de sotmetre els seus 
procediments de contractació a les prescripcions de la LCAP en tota la seua extensió. 

D’altra banda, aquesta Sindicatura de Comptes considera que SPTCV, mentre que no 
execute infraestructures públiques, està subjecta al règim de contractació previst en 
l’article 2.1 de la LCAP quan realitzen contractes d’obres, subministrament, consultoria 
i assistència i serveis que superen les quanties fixades en el dit precepte. En aquests 
casos, per tant, en matèria de capacitat, publicitat, procediments de licitació i formes 
d’adjudicació, haurà d’estar al que ordena l’esmentada llei. 

En la resta dels casos serà d’aplicació la disposició addicional sisena, llevat de quan siga 
exigible el que disposa l’article 2.2, per la qual cosa SPTCV haurà d’ajustar-se en la 
seua activitat contractual als principis de publicitat i concurrència, llevat que la 
naturalesa de l’operació siga incompatible amb aquests principis. 

D’acord amb tot l’anterior, hem analitzat el volum de contractació de SPTCV en 2007 i 
els procediments utilitzats. Així mateix, hem revisat una mostra d’expedients de 
contractació per a verificar l’adequat compliment de la LCAP, així com l’adequació 
dels procediments seguits als principis de bona gestió financera i control intern. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

D’acord amb la informació rebuda de la Societat, s’ha elaborat el següent quadre, on 
s’indica el nombre i import, en euros, dels expedients de contractació adjudicats en 
l’exercici, detallats per tipus de contractes i formes i procediments d’adjudicació. 

 
Tipus de 

Contractes Modalitat adjudicació Euros Nombre 
expedients 

Concurs públic 37.431.443 100,0% 2 100,0%
Obres 

Subtotal 37.431.443 100,0% 2 100,0%

Concurs públic 2.461.340 23,6% 9 64,3%

Procediment Negociat 7.927.522 76,4% 5 35,7%Assistència i 
serveis 

Subtotal 10.388.862 100,0% 14 100,0%

Total 47.820.305 - 16 -

Quadre 13 
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Segons la informació facilitada per SPTCV, durant l’exercici de 2007 es van tramitar un 
total de 16 expedients de contractació, amb un preu total de licitació de 47.820.305 
euros, així com 17 addendes modificatives de contractes en execució. 

Hem verificat que la Societat no ha comunicat al Registre Oficial de Contractes tots els 
contractes subscrits en 2007 que resulten preceptius. 

El director general com a òrgan de contractació de la Societat ha aprovat el 30 d’abril de 
2008 unes instruccions per a la tramitació d’expedients de contractació, d’acord amb la 
Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 

5.3 Revisió de la contractació 

A fi de verificar l’adequació dels procediments aplicats per SPTCV en la contractació 
de béns i serveis, hem seleccionat una mostra de contractes adjudicats en l’exercici: 

 
Núm. 
exp.  Objecte  Modalitat 

adjudicació
Import 

d’adjudicació 

1 Contracte per a l’execució de l’obra del Centre Cultural i 
explotació i manteniment de l’aparcament C 37.238.443 

2 Contracte de redacció d’avantprojecte, projecte bàsic, 
projecte d’execució i direcció d’obres  PNSP 7.500.000 

3 Contracte de l’entitat de control de qualitat de l’edificació 
de l’obra del Centre Cultural C 687.685 

4 Concessió dret de superfície per a la construcció i 
explotació d’una zona esportiva  PNSP 182.000 

Quadre 14 

L’expedient núm. 4, relatiu a la concessió d’un dret de superfície, no està inclòs en el 
quadre 13 per tractar-se d’un contracte privat. 

Tot seguit comentem els aspectes més significatius resultat de la revisió efectuada sobre 
els esmentats expedients. 

a) Expedient 1: execució de l’obra del Centre Cultural de Benidorm 

L’1 de març de 2007 es va adjudicar mitjançant concurs públic el contracte per a la 
construcció del Centre Cultural de Benidorm, que inclou un aparcament i la cessió per a 
l’explotació i manteniment del dit aparcament durant 25 anys. 

L’import d’adjudicació va ser de 37.238.443 euros, que suposa una baixa del 18,011% 
respecte de l’import de licitació. 

L’obra s’executarà a un solar de l’Ajuntament de Benidorm sobre el qual es va 
constituir un dret de superfície per 15 anys a favor de SPTCV. El Ple de l’Ajuntament 
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de Benidorm, davant l’extinció del dret de superfície, acorda que el dret d’explotació i 
manteniment de l’aparcament tinga una durada màxima de 30 anys. 

El PCA establia un pressupost de licitació de 45.419.130 euros, determinant que 
5.000.000 d’euros corresponien a la construcció de l’aparcament i la resta del 
pressupost a la construcció del centre cultural exclòs l’aparcament. 

El contracte es va formalitzar el 27 de març de 2007, i en la clàusula del preu s’indica 
l’import d’adjudicació mantenint com a cost de construcció de l’aparcament els 
5.000.000 d’euros. 

Revisat l’expedient no hi ha cap incidència significativa digna de destacar. 

Posteriorment, en abril de 2008, s’ha formalitzat una addenda modificativa que afecta 
les clàusules del contracte relatives al preu i la forma de pagament. En la clàusula del 
preu del contracte es concreta la distribució del pressupost entre el Centre Cultural de 
Benidorm i l’aparcament. Respecte del calendari de pagaments, s’especifica que l’IVA 
que es merita al lliurament de l’obra s’abonarà al contractista en aqueix moment, 
mantenint el calendari previst per al preu de l’obra; i a més s’assenyala que els retards 
no imputables al contractista no originaran retards en el calendari de pagaments previst. 

En relació a l’execució, podem assenyalar que a 31 de desembre de 2007 s’havia 
certificat un 0,2% del total per causa de la paralització parcial temporal de les obres. No 
obstant això, la coordinació de la seguretat i salut contractada estava realitzada al 
18,35%, el laboratori d’assajos per al control de qualitat de l’edificació al 44,8%, i el 
control de qualitat de l’edificació al 21%. 

b) Expedient 2: redacció d’avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució i 
direcció d’obres del Centre de Convencions de Castelló 

És un contracte d’assistència i serveis per a: 

- Redactar un projecte d’urbanització de la parcel·la. 

- Redactar l’avantprojecte, el projecte bàsic i el projecte d’execució. 

- La direcció de les obres. 

A aquest contracte hi són d’aplicació les prescripcions de la llei relatives a capacitat de 
les empreses, publicitat, procediments de licitació i formes d’adjudicació, atès que se 
superen els llindars establits en l’article 2.1 de la LCAP. 

L’expedient es va tramitar pel procediment negociat sense publicitat, atenent l’objecte 
artístic del contracte. 

c) Expedient 4: Concessió del dret de superfície per a la construcció i explotació 
d’una zona esportiva per a la pràctica del golf al PEDUI Parc Temàtic 
Benidorm-Finestrat. 
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Aquest contracte té la consideració d’un contracte privat, ja que es tracta d’un negoci 
jurídic sobre un bé immoble. El règim jurídic dels contractes privats celebrats per 
l’Administració es regiran quant a la preparació i adjudicació pe la LCAP. 

L’expedient s’ha tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat, cosa que es 
va justificar perquè es va tramitar prèviament per procediment obert i en aquell moment 
es va presentar un únic licitador que va ser descartat, per la qual cosa es va declarar 
desert el concurs. 

En aquest nou procediment s‘ha invitat l’únic licitador que es va presentar en l’anterior 
ocasió, i s’ha cursat invitació a més a distintes empreses adjuntant-hi el plec de 
condicions. 

La concessió s’ha adjudicat per un cànon de 182.000 euros anuals, revisables segons 
l’IPC, i per un termini de 75 anys. 

L’execució d’aquest contracte està en suspens per diverses causes; una és que la 
parcel·la sobre la qual s’adjudica el dret de superfície no estava segregada en el Registre 
de la Propietat, amb la qual cosa la inscripció registral del dret no era possible. Una altra 
de les raons és que les obres que s’havien de realitzar requereixen declaració d’impacte 
ambiental i encara està en tràmit. 

d) Centre de Congressos d’Alacant 

També hem revisat L’execució del contracte, fiscalitzat en l’informe de 2006, “Projecte 
bàsic i d’execució i direcció de les obres del Centre de Congressos d’Alacant”. 

El 14 de febrer de 2007 es va formalitzar el contracte, del qual en 2007 s’ha 
comptabilitzat un import de 724.425 euros. La factura duu la conformitat del director 
tècnic de SPTCV així com un informe respecte del projecte presentat. Es tracta del 
compliment de la primera fase del contracte. 

La 2ª fase: redacció i lliurament del projecte d’execució està pendent de l’acceptació del 
departament tècnic de SPTCV. 

El Consell d’Administració de SPTCV de 28 de març de 2008 va aprovar una addenda 
al contracte inicial a fi d’ajustar els honoraris al pressupost d’execució material del 
projecte. 
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6. RECOMANACIONS 

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

A més a més, podem efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit, i destaquem 
les recomanacions d’informes anteriors que han sigut ateses per la Societat. 

Podem destacar que la Societat, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de comptes de 
29 d’abril de 2008, ens ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les incidències 
assenyalades en l’Informe de l’exercici anterior, que ha sigut objecte de comprovació en 
el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’ha atès la següent recomanació, realitzada en informes 
anteriors: 

a.1) SPTCV hauria de revisar i clarificar els criteris d’activació de despeses, 
relatives als projectes que promou, en l’immobilitzat immaterial i 
material i informar-ne en la memòria. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d’exercicis anteriors. 

b.1) Haurien d’agilitar-se les gestions efectuades a fi de formalitzar amb 
l’Ajuntament d’Alacant el conveni regulador de les condicions de 
finançament, construcció i gestió del Palau de Congressos d’Alacant. 

b.2) S’haurien d’adoptar les mesures oportunes a fi d’evitar, en la mesura del 
possible, els retards en l’execució de les obres que indiquem en els 
respectius informes de fiscalització. 

b.3) SPTCV hauria de formular els comptes anuals consolidats del Grup 
Projectes Temàtics, per a un major reflex de la imatge fidel de la seua 
situació econòmica i financera. 

b.4) SPTCV hauria d’avaluar les possibilitats de cobrament en un termini 
raonable del saldo deutor de la societat promotora del Parc de Natura de 
Benidorm i dotar, si pertoca, la consegüent provisió per a insolvències 
sense perjudici de la seua reclassificació a llarg termini. 

b.5) Per a una adequada gestió del personal, recomanem l’aprovació d’una 
relació de llocs de treball en la qual es determinen les categories 
professionals i les funcions assignades a cadascun dels llocs, de forma 
que es definisca la segregació de funcions, atenent principis bàsics de 
control intern. 
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b.6) La sol·licitud d’autorització de massa salarial ha d’efectuar-se dins del 
termini previst en les lleis anuals de pressuposts. 

b.7) S’haurien de prendre les mesures necessàries tendents a millorar els 
aspectes que s’han posat de manifest en l’apartat 5.2 d’aquest Informe, 
com a conseqüència de la revisió duta a terme sobre l’activitat inversora i 
els procediments de contractació aplicats per la Societat en l’exercici. 




