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Ciutat de la Llum, S.A.U. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generaiitat 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 Ciutat de la Llum, 
S.A.U., (d'ara endavant, la Societat), es presenten de forma adequada, conformement als 
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. 

La fiscalització també ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de la Societat. En els diferents apartats d'aquest 
Informe s'assenyalen 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 Ciutat de la Llum, S.A.U., estan formats pel balanç abreujat a 31 
de desembre de 2007, el compte de pèrdues i beneficis abreujat i la memòria abreujada, 
corresponents a l'exercici terminat en la data esmentada, i els adjuntem íntegres en 
l'annex d'aquest Informe, juntament amb l'informe d'auditoria. Els dits comptes foren 
formulats pels administradors de la Societat el 26 de març de 2008, aprovats per la Junta 
General d'Accionistes el 16 de juny de 2008 i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat -conformement a la normativa 
aplicable- el 27 de juny de 2008, juntament amb l'informe d'auditoria. 

El citat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la IGG en 
col·laboració amb firmes d'auditoria contractades per aquesta. En el dit informe s'emet 
una opinió amb advertiments. 

D'acord amb això, i a fi d'evitar duplicitats en el control de Ciutat de la Llum, s'ha 
considerat necessari racionalitzar les tècniques i els procediments habituals d'auditoria 
que han de realitzar els equips de fiscalització d'aquesta Sindicatura. 

Hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat pertinents, 
conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i a 
les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. Els dits procediments han consistit en la realització de proves selectives, 
revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut aplicables en 
aquest cas. 
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1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D'acord amb els objectius de la fiscalització indicats 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 finalitzat el 31 de 
desembre de 2007. 

La dita revisió ha consistit en la verificació -per mitjà de 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 24 d'octubre de 2000, per 
mitjà del qual es crea la societat Ciutat de la Llum, S.A. 

- Estatuts de la Societat. 

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

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, 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, per mitjà del qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es 
regulen els registres oficials de contractes i contractistes i d'empreses 
classificades de la Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

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

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 
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- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital. 

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

- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat, que 
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 descrit 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) Seguint el criteri expressat en informes anteriors, entenem que les "Despeses 
d'establiment" (que a 31 de desembre de 2007 han sigut de 2.214.255 euros), 
s'havien d'amortitzar íntegrament a càrrec del resultat del l'exercici, en atenció al 
principi comptable de prudència. 

b) Segons que manifesten els administradors en la nota 13 de la memòria dels 
comptes anuals, es troben en curs alguns procediments legals el desenllaç 
definitiu dels quals i les seues conseqüències econòmiques es desconeixen. Els 
administradors consideren que aquests contenciosos es resoldran de forma 
favorable per a la Societat, raó per la qual no hi han proveït cap import en el 
balanç a 31 de desembre de 2007. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

a) En determinats contractes de patrocini (analitzats en els apartats 4.4.2 i 5.3), no 
queda justificada, en els seus expedients, la necessitat de realitzar la despesa, ni 
la determinació del preu contractat, de manera que quede garantida 
l'equivalència de les prestacions acordades. Aqueixa acreditació resulta 
necessària per a comprovar l'adequació de la qualificació jurídica de l'acord 
subscrit. Tampoc no hi queda suficientment justificada la no aplicació dels 
principis de publicitat i concurrència en la selecció de l'entitat patrocinada. 

b) Tenint en compte el que s'indica en l'apartat 4.4.2, entenem que l'objecte 
contractual i les condicions acordades en els contractes, acords i protocols 
subscrits amb Aguamarga Gestión de Estudios, S.L., haurien de ser revisats, a fi 
de definir amb major precisió i d'actualitzar les prestacions contractades 
(assessorament, col·laboració, cessió d'infraestructures, concessió de 
l'explotació) i els pagaments estipulats en contraprestació, garantint en tots els 
casos l'adequat equilibri contractual de les obligacions i els drets assumits per 
ambdues parts. L'actual situació fa difícil verificar adequadament els serveis 
prestats en execució dels contractes analitzats en l'apartat citat. 
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c) Els aspectes significatius sorgits en la fiscalització de la contractació de la 
Societat en 2007, es posen de manifest en l'apartat 5.3. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Ciutat de la Llum, S.A.U., es va constituir el 2 de novembre de 2000 amb un capital 
inicial de 600.000 euros. La Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, 
S.A., (SPTCV) en posseïa el 75% i el restant 25% n'era propietat de Producciones 
Aguamarga. S.L; però el 23 de juliol de 2004 SPTCV va adquirir les accions de 
Producciones Aguamarga, S.L. Al tancament de 2007 la xifra de capital és de 
104.270.700 euros i pertany íntegrament a SPTCV. 

L'objecte social de la Societat, segons l’article 4 dels seus Estatuts, és: 

- La promoció, organització, gestió i contractació de totes aquelles activitats que 
es requerisquen per a la construcció, posada en funcionament i explotació de 
l'actuació denominada Ciutat de la Llum, delimitada en el pla especial director 
d'usos i infraestructures (PEDUI) "Ciutat de la Llum", en l'àmbit qualificat com 
a sòl ludicorecreatiu en el terme municipal d'Alacant, i de totes les instal·lacions 
i activitats que existisquen o que allí es desenvolupen. 

- La construcció, posada en funcionament i explotació d'instal·lacions 
audiovisuals i cinematogràfiques de qualsevol gènere; així com la construcció, 
instal·lació, gestió i explotació de totes aquelles activitats que tinguen relació 
amb l'hostaleria i l'oci. Tot això podrà ser desenvolupat per la societat de manera 
directa, o bé mitjançant la cessió a tercers en qualsevol de les formes 
jurídicament permeses. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

La memòria dels comptes anuals detalla l'activitat de l'empresa en 2007, la qual es 
resumeix en els paràgrafs següents. 

Han continuat els treballs de construcció de les instal·lacions del complex audiovisual 
(edifici de restauració, obra d'instal·lació del laboratori cinematogràfic de postproducció 
digital, fossa de rodatge, edifici d'oficines); així com el manteniment de les 
instal·lacions i edificacions ja construïdes. 

Ha continuat l'explotació de les instal·lacions audiovisuals i cinematogràfiques ja 
finalitzades, en la qual col·labora Producciones Aguamarga, S.L. en funció d'un 
contracte d'arrendament de serveis d'assessorament i orientació o supervisió generals, 
subscrit el 21 de desembre de 2000 entre Producciones Aguamarga, S.L. (que ha canviat 
la seua denominació per la d'Aguamarga Gestión de Estudios, S.L.), i la Societat. El 18 
d'agost de 2004 es va formalitzar una novació d'aqueix contracte, que ampliava els 
serveis que es prestaven. El 22 d'agost de 2005 es va signar una addenda a la dita 
novació, que en modificava la seua duració i les retribucions que havia de percebre 
Producciones Aguamarga, S.L. 
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El 10 de març de 2006 es va signar un contracte amb Nuct Mediterráneo, S.L., per a la 
"cessió dels drets de gestió, explotació i arrendament del centre de formació" de Ciutat 
de la Llum durant trenta anys. El 7 de setembre de 2007, a causa de l'incompliment, per 
part de Nuct Mediterráneo, S.L., de les obligacions assumides en el contracte, s'intentà 
revocar el dit contracte de mutu acord i es va signar un declaració d'intencions. 
Posteriorment sorgiren noves divergències entre les parts i, davant la impossibilitat de 
subscriure el document de resolució definitiva del contracte, Ciutat de la Llum presentà 
una demanada de desnonament per les rendes imapagades. Per la seua part, Nuct 
Mediterráneo, S.L., reclama el pagament de 630.000 euros en concepte de revocació del 
contracte o d'indemnització de danys i perjudicis per incompliment del contracte. 

Per al curs 2007-2008 s'ha signat un conveni amb la Fundació Quòrum, pertanyent a la 
Universitat Miguel Hernández, per a cedir a la citada Fundació la gestió de la 
llicenciatura de Comunicació Audiovisual que s'imparteix en el Centre de Formació. 

També s'ha signat un altre conveni amb el Centre per a la Dinamització de l'Audiovisual 
Valencià (CEDAV), per mitjà del qual aquest Centre es farà càrrec de la formació 
complementària durant el curs 2007-2008. 
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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 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 149.411.964 141.573.457 5,5% 

Despeses d'establiment 2.214.255 3.884.350 (43,0%) 

Immobilitzacions immaterials 625.927 334.521 87,1% 

Immobilitzacions materials 145.540.290 137.254.766 6,0% 

Immobilitzacions financeres 1.031.492 99.819 933,4% 

Despeses per a distribuir en diversos exercicis 1.590.709 566.064 181,0% 

Actiu circulant 20.192,698 38.030.082 (99,9%) 

Deutors 6.478.186 8.306.778 (22,0%) 

Inversions financeres temporals 796.106 786.014 1,3% 

Tresoreria 10.195.462 24.778.591 (58,9%) 

Ajusts per periodificació 2.722.944 4.158.698 (34,5%) 

Total actiu 171.195.371 180.169.603 (5,0%) 
   

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Fons propis 40.827.716 63.539.552 (35,7%) 

Capital subscrit 104.270.700 104.270.700 0,0% 

Resultats negatius exercicis anteriors (40.731.148) (21.687.072) 87,8% 

Pèrdues i beneficis (22.711.836) (19.044.076) 19,3% 

Creditors a llarg termini 105.225.360 95.000.000 10,8% 

Deutes amb empreses del grup i associades 105.000.000 95.000.000 10,5% 

Desemborsaments pendents accions, no exigits 225.360 - - 

Creditors a curt termini 25.142.295 21.630.051 16,2% 

Deutes amb empreses del grup i associades 3.848.112 2.254.773 70,7% 

Creditors comercials 3.067.364 2.040.145 50,4% 

D'altres deutes no comercials 18.186.124 17.335.133 4,9% 

Ajustes per periodificació  40.695 - - 

Total passiu 171.195.371 180.169.603 (5,0%) 

Quadre 1 
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4.2 Epígrafs més significatius del balanç 

4.2.1 Immobilitzacions materials 

El quadre següent mostra la composició i els moviments de l'exercici dels elements de 
l'immobilitzat material, que representa el 85,0% de l'actiu total. 

 
 31-12-06 Altes Baixes Traspassos 31-12-07 

Terrenys 9.800.040 - - - 9.800.040 

Construccions 88.330.946 33.369 (45.653) 8.354.398 96.673.060 

Instal·lacions tècniques 39.484.653 2.567.192 - 522.102 42.573.947 

Maquinària 1.045.837 362.392 (63.342) - 1.344.887 

Mobiliari 1.983.944 268.115 - - 2.252.059 

Equips processament informació 86.605 6.046 (27.998) - 64.653 

Elements de transport 93.773 - - - 93.773 

Immobilitzat material en curs 1.970.194 9.556.787 - (8.876.500) 2.650.481 

Total cost 142.795.991 12.793.901 (136.993) - 155.452.899 

Amortització acumulada (5.541.225) (4.399.382) 27.998 - (9.912.609)

Total immobilitzat material net 137.254.766 8.394.519 (108.995) - 145.540.290 

Quadre 2 
 

Hem revisat el 95,0% de les altes de l'immobilitzat material en curs i no hi ha 
incidències destacables. 

D'"Instal·lacions tècniques", n'hem revisat un 41,7% de les altes, que corresponen al 
subministrament i instal·lació d'un sistema de postproducció per al laboratori 
cinematogràfic; el contracte en va ser adjudicat en 2006. L'execució d'aquest contracte 
ha excedit l'import de la memòria inicial i l'import contractat en 19.350 euros (un 1,8% 
del total), que ha sigut justificat "a posteriori" pel coordinador de projectes de Ciutat de 
la Llum. 

4.2.2 Immobilitzacions financeres 

El component principal n'és un saldo d'1.015.000 euros corresponent a l'ajornament 
d'unes factures que ha de cobrar a Producciones Aguamarga, que vencen del 2009 a 
2013 i que meriten interessos al tipus de l'Euribor a un any. 

4.2.3 Despeses per a distribuir en diversos exercicis i ajusts per periodització 
(actiu) 

El 100% de les "Despeses per a distribuir en diversos exercicis", 1.590.709 euros, i el 
97% dels "Ajusts per periodització" de l'actiu, 2.643.638 euros, corresponen a la 
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periodització dels contractes de patrocini de llargmetratges (dels quals s'informa amb 
detall en les notes 4.h. i 15.e. de la memòria dels comptes anuals). 

Els principals contractes de patrocini perioditzats, els vam examinar i comentar en 
l'informe de fiscalització de l'exercici anterior, on s'assenyalava que, en les bases 
reguladores i en els contractes de patrocini subscrits, no quedava definida la naturalesa 
ni el règim jurídic aplicable a tals patrocinis, els quals podrien tenir una naturalesa 
mixta, de foment o suport al sector audiovisual valencià i/o de prestació de serveis 
publicitaris. 

Quant a l'adequació de la comptabilitat dels patrocinis, considerem que la Societat 
hauria d'unificar el criteri d'imputació comptable, ja que resulta més raonable 
comptabilitzar les dites despeses en el compte de pèrdues i beneficis i en l'exercici en 
què s'estrena el llargmetratge; aquest criteri és el que se segueix en una part dels 
patrocinis (els més recents). 

4.2.4 Fons propis 

L'únic moviment d'aquests comptes durant 2007 ha sigut el canvi de compte dels 
resultats negatius de l'exercici de 2006. 

El 100,0% del capital pertany a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat 
Valenciana, S.A. 

4.2.5 Deutes amb empreses del grup i associades 

En abril de 2005, Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A., va 
concedir un préstec participatiu a Ciutat de la Llum per import de 95.000.000 d'euros, a 
un termini de deu anys, amb amortització total al venciment i un tipus d'interés de 
l'Euribor, més un diferencial de l'1%, a més d'un tipus variable de l'1,25% dels beneficis 
després d'imposts de la prestatària. A 31 de desembre de 2007 el préstec està disposat en 
la seua totalitat. 

El 26 de desembre de 2007 la Societat ha formalitzat amb el seu soci únic un altre 
préstec participatiu de 20.000.000 d'euros, que vencen a deu anys. El tipus d'interés és 
l'Euribor, més un diferencial de l'1%, a més d'un tipus variable de l'1,25% dels beneficis 
després d'imposts de la prestatària. L'import disposat a 31 de desembre de 2007 era de 
10.000.000 d'euros. 

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, es mostra a continuació en euros. 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Despeses de personal 665.477 580.111 14,7%

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 6.098.991 5.956.199 2,4%

Variació de provisions de tràfic 210.673 - -

D'altres despeses d'explotació 14.074.239 12.037.447 16,9%

Beneficis d'explotació - - -

Despeses financeres i assimilades 4.692.821 2.652.674 76,9%

Variació de provisions d'inversions financeres 300.480 - -

Diferències negatives de canvi 2.168 27 7.929,6%

Beneficis activitats ordinàries - - -

Pèrdues procedents de l'immobilitzat 1.385 - -

Despeses extraordinàries 94.389 - -

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 5.028 - -

Resultats extraordinaris positius - - -
    

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Import net de la xifra de negocis 1.230.823 242.577 407,4% 

Treballs efectuats per a l'immobilitzat 867.022 325.445 166,4% 

D'altres ingressos d'explotació 825.266 1.036.152 (20,4%)

Pèrdues d'explotació 18.126.270 16.969.583 6,8% 

D'altres interessos i ingressos assimilats 467.794 576.866 (18,9%)

Diferències positives de canvi 41.887 1.342 3.021,2% 

Resultats financers negatius 4.485.788 2.074.493 116,2% 

Pèrdues de les activitats ordinàries 22.612.058 19.044.076 18,7% 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 1.025 - - 

Resultats extraordinaris negatius 99.778 - - 

Resultat de l'exercici (pèrdues) 22.711.836 19.044.076 19,3% 

Quadre 3 
 

4.4 Epígrafs més significatius del compte de pèrdues i beneficis 

4.4.1 Despeses de personal 

Les despeses de personal han ascendit a 665.477 euros, cosa que denota un augment del 
14,7% respecte de l'exercici anterior. 
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La plantilla a 31 de desembre de 2007 era de disset treballadors; en l'exercici hi ha 
hagut dues altes i una baixa. 

Hem revisat l'expedient d'una de les altes de l'exercici i s'ha verifica el compliment dels 
principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat que han de regir els procediments 
públics de selecció de personal. 

La revisió efectuada ha posat de manifest que la Societat ha sol·licitat l'autorització de 
la massa salarial; encara que fora del termini establit en l'article 28.1 de la LPGV. S'han 
respectat els límits de l'autorització tant en les retribucions, com en el nombre de 
treballadors. 

4.4.2 D'altres despeses d'explotació 

Els comptes que integren l'epígraf "D'altres despeses d'explotació", són: 

 
Publicitat i propaganda  6.707.481 

Serveis de professionals independents 3.617.100 

Reparacions i conservació 2.462.444 

Subministraments 894.316 

D'altres 392.898 

Total 14.074.239 

Quadre 4 
 

D'aqueixes despeses, n'hem revisada la mostra següent: 

 
Serveis professionals Producciones Aguamarga, SL  1.993.235 

Contracte de patrocini "Astérix en los Juegos Olimpicos" 1.574.828 

Contracte de patrocini Club de Bàsquet Lucentum 310.345 

Conveni Fundació Quòrum 200.000 

Arrendament Estadi Olímpic "Astérix" 161.987 

Publicitat i propaganda diversos 126.340 

Assistència festival de Sant Sebastià 16.928 

Despeses preestrena pel·lícula "Atasco en la Nacional" 5.471 

Total 4.389.134 

Quadre 5 
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Després d'haver revisat la documentació que suporta les dites despeses, escau efectuar 
els comentaris que segueixen. 

a) Les despeses en concepte de "Serveis professionals Producciones Aguamarga, 
S.L." es corresponen amb els imports estipulats en els contractes subscrits entre 
aqueixa societat i Ciutat de la Llum. Han tingut el detall següent: 

 
Assessorament i orientació general 1.426.266 

Màrqueting, promoció i posada en marxa del complex audiovisual 468.582 

Aportació a produccions audiovisuals que proven les instal·lacions 98.387 

Total 1.993.235 

Quadre 6 
 

Quant a la constatació documental dels serveis d'assessorament i orientació 
general, igual com en exercicis anteriors l'assessorament s'efectua de manera 
continuada al llarg de l'exercici i comprén propostes de millores en els platós i 
instal·lacions cedides, col·laboracions diverses i la redacció de les bases que 
regulen els patrocinis que ha de concedir Ciutat de la Llum. Tot això queda 
reflectit en la memòria d'activitats que Aguamarga presenta una vegada finalitzat 
l'exercici. 

Quant a la retribució per despeses de màrqueting, promoció i posada en marxa 
del complex, el contracte estableix que serà Aguamarga qui farà la negociació i 
subscripció dels contractes de patrocini i correrà amb les despeses que en 
deriven. També s'hi estableix en la repercussió d'aquestes despeses a Ciutat de la 
Llum no superarà el 40% de les incorregudes per Producciones Aguamarga. En 
el contracte no es concreta quines despeses poden considerar-se incloses en la 
base del còmput; raó per la qual entenem que aquesta clàusula, caldria revisar-la 
i aclarir-la. 

Cal documentar millor les revisions efectuades per Ciutat de la Llum en 
l'exercici del dret d'inspecció i revisió previst en la clàusula onzena del 
contracte, a fi de verificar que els serveis prestats per Producciones Aguamarga 
s'ajusten a les disposicions contractuals. 

Basant-nos en això d'abans i tenint en compte el que hem indicat en informes de 
fiscalització anteriors (que substancialment es manté), entenem que l'objecte del 
contracte i les condicions acordades en els contractes, acords i protocols 
subscrits amb Producciones Aguamarga, haurien de ser revisats, amb la finalitat 
de definir amb claredat les prestacions contractades (assessorament, 
col·laboració, cessió d'infraestructures, concessió de l'explotació) i els 
pagaments estipulats en contraprestació (comentats anteriorment), garantint en 
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tots els casos l'adequat equilibri contractual de les obligacions i els drets 
assumits per ambdues parts. 

b) El contracte de patrocini "Astérix en los Juegos Olímipicos" té el seu origen en 
la segona convocatòria de patrocini de llargmetratges (DOGV núm. 5.136, de 16 
de novembre de 2005). Aquestes ajudes tenen per objecte donar suport 
econòmic a les productores valencianes que, per si soles o en coproducció, roden 
obres audiovisuals totalment o parcialment en els estudis de Ciutat de la Llum. 
A canvi, el patrocinat promourà el complex industrial audiovisual. 

 En aquest cas es tracta d'un patrocini excepcional, ja que es concediren 
4.100.000 euros al coproductor local; el 70% en fou pagat en 2006 i en 2007 es 
pagaren 1.230.000 euros restants, després d'haver justificat a Ciutat de la Llum 
la despesa total realitzada en béns i serveis de la Comunitat Valenciana. 

 A més a més, el contracte de patrocini preveia el pagament de 400.000 euros 
addicionals al coproductor local; de manera que, vistes les seues 
característiques, sembla que hi prima el caràcter de subvenció sobre el de 
patrocini pròpiament dit. 

c) Les despeses registrades en concepte de “Contracte de patrocini club de 
bàsquet” es detallen en el quadre següent,. en euros: 

 
50% Temporada 2006-2007 150.000 

50% Temporada 2007-2008 150.000 

Patrocini 1er trofeu ·Ciutat de la Llum" 10.345 

Total 310.345 

Quadre 7 
 

d) La despesa de 200.000 euros pagada per al “Conveni Fundació Quòrum” és, 
segons la memòria dels comptes anuals, un suport a l'inici de l'activitat per a la 
Fundació que gestionarà l'escola de formació del complex audiovisual. 
Tanmateix, de la revisió es desprén que es tracta més aviat d'una transferència 
sense contraprestació. 

e) Les despeses pel “Lloguer Estadi Olímpic Astérix” corresponen principalment a 
un contracte subscrit en l'exercici de 2006 amb els productors d'"Astérix en los 
Juegos Olímpicos", per mitjà del qual s'acorda posar a disposició de Ciutat de la 
Llum l'estadi olímpic construït per a la pel·lícula des del 20 de novembre de 
2006 fins al 7 de gener de 2007. 

f) De les despeses d'"Assistència Festival Sant Sebastià", n'hi ha hagut 16.635 
euros que Aguamarga ha repercutit pels costs d'assistència, representació i 
promoció de Ciutat de la Llum en el dit Festival. 
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4.4.4 Import net de la xifra de negocis 

Es desglossa de la manera següent, en euros: 
 

Concepte Import 

Participació en ingressos explotació del complex audiovisual 1.135.581 

Ingressos explotació Escola de Formació Ciutat de la Llum 95.241 

Import net de la xifra de negocis 1.230.822 

Quadre 8 
 

En 2007 s'ha comptabilitzat 1.000.000 d'euros en concepte de compensació per les 
despeses extraordinàries incorregudes per Ciutat de la Llum durant l'inici de l'activitat 
del complex; tal com s'estableix en el punt 4.2 de l'addenda de 22 d'agost de 2004. Però 
s'ha pactat i concedit un ajornament a Aguamarga perquè pague la dita quantitat (vegeu 
l'apartat 4.2.2), a pesar que en els contractes s'estableix que cada part compensarà 
mensualment les quantitats que dega. 

L'import net de la xifra de negocis inclou la participació que havia de percebre de 
Producciones Aguamarga, pel 10% dels ingressos obtinguts per aquesta empresa en 
l'explotació del complex audiovisual, d'acord amb el que es disposa en el contracte de 
novació i modificació de 22 d'agost de 2004. A la data de realització del treball de camp 
no hem pogut verificar els comptes anuals auditats de Producciones Aguamarga. El 
contracte estableix que el 15 de juliol, després de l'aprovació dels comptes anuals, es 
notificaran a Ciutat de la Llum els beneficis obtinguts. 

Entre els ingressos d'explotació procedents de l'Escola de Formació Ciutat de la Llum, 
es recullen els derivats dels convenis amb la Fundació Quòrum, amb CEDAV i amb 
NUCT. Es pot assenyalar que, atesa la rescissió anticipada i litigiosa de la relació 
contractual amb la gestora NUCT, en 2007 solament comptabilitzaren a l'inici d'any 
l'import pel lloguer de les instal·lacions. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d'aplicació 

Ciutat de la Llum, d'acord amb sengles dictàmens de l'Advocacia General de la 
Generalitat, considera que, llevat de l'àrea de l'escola de formació, desenvolupa una 
activitat mercantil o industrial; en conseqüència, queda subjecta a les prescripcions de la 
LCAP relatives a capacitat, publicitat, procediments i formes d'adjudicació quan 
executa equipaments esportius, recreatius o d'oci que superen els llindars establits en 
l'article 2.2 de la dita Llei, i observant en la resta dels casos els principis generals de 
publicitat i concurrència prevists en la disposició addicional sisena. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

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

 
Tipus de contractes Modalitat d'adjudicació Import d'adjudicació Nombre d'exps. 

Concurs públic 15.074.576 82,4% 3 75,0% 

Procediment negociat 3.226.852 17,6% 1 25,0% 

Obres Subtotal 18.301.428 100,0% 4 100,0% 

Concurs públic 

Procediment negociat 

246.453 

49.395 

83,3%

16,7%

1 

4 

20,0% 

80,0% 

Subministraments Subtotal 295.848 100,0% 5 100,0% 

1.665.706 1 Concurs públic 

Procediment negociat 209.060 

88,9%

11,1% 7 

12,5% 

87,5% Consultoria, 
assistència i serveis Subtotal 1.874.766 100,0% 8 100,0% 

Total 20.472.042 17  

Quadre 9 
 

Addicionalment, en l'exercici s'han formalitzat vuit addendes modificatives, en quatre 
de les quals hi ha hagut canvis en l'import d'adjudicació i en la resta se n'ha canviat el 
termini d’execució. 

La Societat ha complit l'obligació de comunicar les dades al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat. 

La Societat no disposava en 2007 de cap manual de procediments per a la tramitació 
d'expedients de contractació. Al realitzar la nostra fiscalització, estaven elaborant-ne un 
conforme a la nova legislació de contractes del sector públic. 
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5.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi de verificar si els procediments seguits en la contractació d'inversions s'adeqüen a 
la normativa aplicable i si els expedients corresponents han sigut formalitzats de forma 
adequada, hem seleccionat per a la revisió una mostra de cinc expedients de 
contractació adjudicats en 2007, que representen el 95,0% de l'import total adjudicat. En 
el quadre següent es mostren els expedients seleccionats. 

 
Núm. 
expt. Tipus Objecte 

Modalitat 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

06/07 O 
Execució de l'obra civil de l'edifici d'oficines del 
complex industrial audiovisual 'Ciutat de la Llum' C 10.096.374

07/07 O 
Execució de l'obra d'instal·lacions edifici d'oficines del 
complex industrial audiovisual 'Ciutat de la Llum' C 4.449.300

08/07 CAS 

Manteniment i conservació zones enjardinades, 
instal·lacions reg i neteja, capçal i depòsit d'aigua de reg 
'Ciutat de la Llum' C 1.665.705

11/07 CAS 
Realitzar una producció audiovisual sobre una jornada 
de treball a les instal·lacions de 'Ciutat de la Llum' NSP 29.986

12/07 O 

Contracte de redacció del projecte i execució de l'obra 
de fossa per al rodatge cinematogràfic en la zona de 
rodatge d'exteriors del complex industrial audiovisual 
'Ciutat de la Llum' d'Alacant NSP 3.226.852

Total 19.468.217

O: Obres     NSP: Procediment negociat sense publicitat 

S: Subministraments   C: Concurs 

CAS: Consultoria, assistència i serveis 

Quadre 10 
 

Dels cinc expedients seleccionats, dos en són imputables a despeses d'explotació i tres, a 
immobilitzat. 

A més a més, hem fet el seguiment de l'expedient 02/06, "Execució de l'obra de l'edifici 
de restauració del complex industrial audiovisual Ciutat de la Llum", adjudicat per 
concurs l'any anterior per 4.862.487 euros, que ha continuat executant-se durant 2007 i 
que, a més, ha sigut objecte de modificació. 

Els expedients revisats han sigut tramitats, per regla general, conformement a la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques i a la resta de la normativa aplicable. No 
obstant això, a continuació comentem aquells aspectes observats en el curs de la 
fiscalització que han de ser objecte d'atenció i millora. 
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Actuacions administratives prèvies 

a) En els expedients 06/07 i 07/07, els criteris del concurs estan ponderats de la 
manera següent: oferta econòmica, 45%; procés d'execució, programa de treball 
i mitjans humans, 30%; millores gratuïtes, 20%, i millores en el finançament 
dels pagaments, 5%. 

 Considerem que és excessiva la ponderació de les millores gratuïtes, tenint en 
compte que no es regula en el plec quins seran els criteris per a considerar-les i 
valorar-les. 

 Addicionalment, es recomana que el factor del preu constituïsca almenys el 51% 
de la puntuació total. 

b) En els plecs de clàusules no consta la diligència d'aprovació de l'òrgan de 
contractació. 

c) En la tramitació dels expedients de contractació, encara que sempre hi ha una 
ordre d'inici, no consta -ni en la dita ordre ni en cap altre document- l'informe de 
necessitat que preveu l'article 67 de la LCAP. 

Forma de selecció i adjudicació 

a) L'expedient 11/07, licitat per 49.000 euros i adjudicat per 29.986 euros, ha sigut 
adjudicat pel procediment negociat sense publicitat. S'han sol·licitat tres ofertes 
a tres empreses que tenien vinculació entre si. Solament una oferta complia els 
requisits especificats en el plec. 

 Considerem que no s'hi han complit adequadament els principis de publicitat i 
concurrència. 

b) La tramitació de l'expedient 12/07 s'ha fet pel procediment d'urgència. La 
justificació que es fa en l'expedient sobre la inajornable necessitat de l'objecte 
del contracte, la considerem insuficient. En juliol de 2007 sol·licitaren una obra 
de certa complexitat; però els retards posteriors a l'hora d'executar-la no semblen 
justificar la seua tramitació d'urgència. 

 S'efectua la contractació conjunta de l'elaboració del projecte i de l'execució de 
les obres corresponents, cosa que -segons l'article 125.1 de la LCAP- ha de tenir 
caràcter excepcional i solament es podrà aplicar en determinats supòsits, els 
quals no queden adequadament justificats en el cas examinat. 

c) En els expedients 06/07, 07/07, 08/07 i 12/07, segons els plecs de clàusules 
administratives particulars (PCAP), en l'acta de la mesa de contractació no es 
determina quina és la proposició més avantatjosa a favor de la qual s'ha de 
formular la proposta d'adjudicació; solament es trasllada l'avaluació tècnica a 
l'òrgan de contractació perquè aquest en faça l'adjudicació. Tanmateix, la LCAP 
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disposa que és la mesa de contractació qui ha de proposar l'adjudicatari a l'òrgan 
de contractació. 

d) En l'expedient 11/07 no consta la documentació que acredite la solvència 
econòmica, financera i tècnica de l'adjudicatari (clàusula 7 del PCAP). 

Formalització dels contractes 

En l’expedient 06/07, no es reflecteixen en el document de formalització del contracte 
les millores gratuïtes oferides. 

L’acta de comprovació del replantejament és negativa, perquè ha calgut recalcular les 
estructures que són conseqüència de les millores oferides; raó per la qual l'acta 
complementària de comprovació del replantejament es signa tres mesos després. Això 
significa que les millores oferides han modificat el projecte d'obra redactat, el qual 
havia d'haver sigut prèviament supervisat i replantejat. 

Seguiment de l'expedient 02/06, adjudicat en 2006 

La construcció de l'edifici de restauració es va adjudicar per 4.862.843 euros i es tramità 
pel procediment d'urgència. 

Malgrat que el termini de finalització previst acabava en març de 2007, el 4 d'octubre de 
2007 es va formalitzar una addenda que n'ampliava el termini d'execució en un mes i 
l'import d'adjudicació en 2.058.843 euros. 

L'obra finalitzà el 20 de novembre de 2007, amb un cost total de 7.675.977 euros, 
segons la certificació número 17, que és última i de liquidació. És a dir que s'ha superat 
en un 10,90% l'import total previst en l'addenda. 

I encara, es pot assenyalar que no totes les millores oferides per l'empresa adjudicatària 
han sigut executades, ja que les han compensades amb unes altres modificacions a l'obra 
prevista. En l'expedient hauria de costar l'aprovació expressa del director d'obra 
d'aquests canvis. 
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6. RECOMANACIONS 

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

A més a més, escau efectuar les recomanacions següents (prèviament destacarem les 
recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per la Societat). 

Es pot destacar que la Societat mitjançant un escrit enviat a aquesta Sindicatura de 
Comptes el 29 d'abril de 2008, ens ha comunicat les mesures que ha adoptat a l'objecte 
d'atendre les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior; mesures que 
han sigut objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. 

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

a.1) La memòria informa detalladament sobre els criteris d'imputació de la 
despesa per patrocinis entre exercicis. 

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

b.1) Ciutat de la Llum hauria d'adoptar les mesures oportunes per evitar, en 
tant com siga possible, els retards en l'execució de les obres que venim 
indicant en els informes de fiscalització. 

b.2) La sol·licitud d'autorització de massa salarial s'hauria de fer dins del 
termini previst en les lleis de pressuposts anuals. 

b.3) En relació amb l'activitat contractual, caldrà prendre les mesures 
necessàries per a millora els aspectes que hem posat de manifest en 
l'apartat 5.3 de l'Informe. En aqueix sentit, es recomana d'elaborar un 
manual de procediments que garantisca millor l'adequat compliment de 
la normativa legal aplicable i dels principis de control intern i bona 
gestió financera. 

c) La següent recomanació és sobre uns altres aspectes que s'han posat de manifest 
en la fiscalització de l'exercici. 

c.1) Pel que fa a l'adequació de la comptabilitat dels patrocinis, considerem 
que la Societat hauria de revisar el criteri d'imputació comptable, ja que 
resultaria més raonable comptabilitzar les dites despeses en el compte de 
pèrdues i beneficis en el mateix exercici en què s'estrena el llargmetratge. 

 




