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Aeroport de Castelló, S.L. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el Programa Anual 
d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte verificar si les 
adquisicions de béns i serveis efectuades per Aeroport de Castelló, S.L. durant 2008 
imputables a l'immobilitzat es presenten de forma adequada, d'acord amb els principis 
comptables que hi són d'aplicació; així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici, en relació amb les àrees 
fiscalitzades. 

La fiscalització ha comprés també la revisió i avaluació de determinats aspectes de la 
gestió i el control intern de l'àrea revisada; en els diferents apartats d'aquest Informe 
s'assenyalen 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 2008, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a 
l'exercici terminat en la data citada, i els adjuntem íntegres –juntament amb l'informe 
d'auditoria– en l'annex d'aquest Informe. Els dits comptes han sigut formulats pel 
Consell d'Administració el 24 de març de 2009, aprovats per la Junta General el 26 de 
juny de 2009 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General 
de la Generalitat –conformement a la normativa aplicable– el 29 de juny de 2009, 
juntament amb l'informe d'auditoria. 

El citat informe d'auditoria és resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la Intervenció 
General de la Generalitat amb la col·laboració de firmes d'auditoria contractades per 
aquesta. En l'esmentat informe s'emet una opinió amb un advertiment, perquè la xifra de 
patrimoni net presenta un import inferior al 50% del capital i, per tant, hi és d'aplicació 
l'article 104.1.e) de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar l'adequació de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les adquisicions de béns i serveis efectuades per Aeroport de Castelló, 
S.L. durant 2008 imputables a l'immobilitzat, i a comprovar l'adequació de la 
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 unes altres àrees –a més de 
l'immobilitzat– que han sigut revisades en allò que guarda relació amb el dit contracte. 

- 87 - 



Aeroport de Castelló, S.L. Exercici de 2008 

Les observacions i conclusions que hagen sorgit del treball realitzat es recullen en els 
següents apartats del present Informe. 

La fiscalització ha inclòs també la comprovació de l'adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

Així mateix, s'ha fet el seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l'informe de fiscalització de l'exercici de 2007. 

D'acord amb tot això, hem fet 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 amb les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
aplicables en el cas present, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

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 aplicable a la gestió dels fons públics i a l'activitat 
contractual –en relació amb les àrees fiscalitzades– durant l'exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 2008; així com l'adequació de la formalització i presentació dels comptes 
anuals. 

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

- Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 2008. 

- Llei 14/2007, 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, per 
mitjà del qual es crea la societat Aeroport de Castelló, S.L. 
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- Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors 
de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals. 

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

- 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 mitjà de la 
qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol les directrius 93/38 CEE i 
92/13 CEE. 

- 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. 

- Reial Decret 1.514/2007, de16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- 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. 
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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 manera significativa 
l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) Aeroport de Castelló, S.L. té signat un contracte amb la mercantil Concesiones 
Aeroportuarias, S.L. per a la construcció de l'aeroport de Castelló "Costa 
Azahar", la seua explotació durant un termini de cinquanta anys i el seu 
finançament parcial (vegeu l'apartat 3.2). L'impacte d'aquest contracte en 
l'activitat de la Societat i en els seus comptes anuals és molt significatiu, raó per 
la qual s'ha de donar informació detallada sobre aqueix contracte en els dits 
comptes, conformement a la norma 10.2 d'elaboració dels comptes anuals del 
Pla General de Comptabilitat. 

 Relacionat amb el contracte esmentat es troba el compte de "Perioditzacions a 
llarg termini" en el passiu del balanç, per import de 64.241.116 euros, sobre el 
qual no es dóna cap informació en la memòria. 

b) A 31 de desembre de 2008, Aeroport de Castelló, S.L. ha comptabilitzat a càrrec 
d'"Immobilitzacions materials" les certificacions d'obra presentades per la 
construcció de les instal·lacions aeroportuàries, amb abonament a 
"Perioditzacions a llarg termini" per un import de 64.241.116 euros; encara que 
les dites obres no s'integraran en el patrimoni de la Societat fins que no hagen 
finalitzat; tal com estableix el plec de clàusules que va regir l'adjudicació del 
contracte de construcció de l'aeroport. En conseqüència, els dos epígrafs haurien 
de ser minorats en la quantia indicada. 

c) Tal com s'ha posat de manifest en informes d'exercicis anteriors, es considera 
que la concessió, per part de la Diputació de Castelló, de l'ús i explotació dels 
terrenys necessaris per a la construcció de les instal·lacions aeroportuàries no té 
un caràcter gratuït, atés que la seua contraprestació està constituïda per la 
construcció de l'aeroport i de les infraestructures i vies de connexió, que 
revertiran a la Diputació al finalitzar el període de cessió. D'acord amb aquest 
criteri, el saldo dels epígrafs "Immobilitzat material" i "Subvencions, donacions 
i llegats" estaria sobrevalorat en 8.818.194 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, s'han detectat 
durant el període objecte de fiscalització els incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics que assenyalem a continuació: 
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a) La Societat no s'ha atés a les obligacions establides en els articles 30 i 31 de la 
Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2008, pel que fa al 
compliment de les condicions exigides en l'informe de massa salarial emés per la 
Direcció General de Pressuposts. 

b) A 31 de desembre de 2008 el patrimoni net de la Societat és inferior al 50% del 
capital social, de manera que es troba en el supòsit de dissolució establit en 
l'article 104 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada; si no és que se 
n'augmenta o redueix el capital en la mesura suficient. 

c) Els aspectes significatius sorgits en la fiscalització de la contractació de la 
Societat en 2008 es posen de manifest en l'apartat 5 del present Informe. 
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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 
d'Aeroport de Castelló, S.L. (ACSL). En aqueix Acord es preveia que la Diputació 
Provincial de Castelló participés fins a un 50% en la dita societat. 

La Societat es va constituir formalment per mitjà d'escriptura pública de 21 de gener de 
2003. 

A 31 de desembre de 2008, la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, 
S.A. (SPTCV) participa en un 99,56% del capital d'ACSL; mentre que la resta en 
pertany a la Diputació Provincial de Castelló. 

Els objectius de l'Entitat, segons l'article 3 dels seus Estatuts, són la construcció, 
desenvolupament, 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 2008 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 del qual és la mercantil 
Concesiones Aeroportuarias, S.A. El contracte ha sigut parcialment modificat el 14 de 
novembre de 2005, el 29 de març de 2006 i el 22 de setembre de 2008. 

El dit contracte considera bàsicament: a) la construcció de l'aeroport, que en estar acabat 
passarà a ser de titularitat –lliure de càrregues– d'Aeroport de Castelló, S.L.; b) 
l'explotació de les instal·lacions aeroportuàries i de la zona d'activitats complementàries 
durant un termini de cinquanta anys, i c) la concessió d'un préstec participatiu a la 
concessionària en condicions avantatjoses durant el mateix període (aquest contracte va 
ser fiscalitzat en el nostre informe de l'exercici de 2003). 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que la Societat ha formulat 
aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007. 

D'acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l'exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials; raó per la qual no inclouen 
xifres comparatives. 

La fiscalització ha comprés la comprovació de l'adequada aplicació de les disposicions 
transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat. 

La Societat ha valorat els elements patrimonials per l'opció d'equivalència, que 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s'han d'incloure en el balanç 
d'obertura conformement als principis i les normes vigents abans de l'entrada en vigor 
del nou Pla General de Comptabilitat. 

S'ha verificat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passius registrades en els 
assentaments de transició són raonables, conformement a les regles descrites en les 
disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007. En relació amb les operacions de 
transició s'ha observat: 

- Els ajusts que s'han de fer a causa de la transició al nou Pla General de 
Comptabilitat, els han recollits, en el balanç, en un compte denominat "Ajusts 
per canvi de criteri" i, en l'estat total de canvis en el patrimoni net, en "Ajusts 
per canvis de valor". En la nota 8 de la memòria es denomina "Reserves", nom 
que resulta més conforme al que s'assenyala en el Reial Decret 1.514/2007. 

 La nota 8 de la memòria recull una baixa, en el citat compte de "Reserves", de 
2.000.000 d'euros en 2008; però aquesta baixa correspon a un ajust de transició, 
tal com s'assenyala en la nota 15.2, raó per la qual hauria d'estar incorporada en 
el saldo a 1 de gener (tal com apareix en l'estat total de canvis en el patrimoni 
net). 

S'ha comprovat que, en la nota número 2.3 de la memòria, "Comparació de la 
informació", es recull el balanç i el compte de pèrdues i beneficis inclosos en els 
comptes anuals de l'exercici de 2007, els quals foren formulats aplicant el Pla General 
de Comptabilitat vigent en aquell exercici; i en la nota número 15 de la memòria, 
"Aspectes derivats de la transició al Pla General de Comptabilitat", s'inclou una 
explicació de les principals diferències existents entre els criteris comptables aplicats en 
l'exercici de 2007 i en el de 2008, així com una quantificació de l'impacte que produeix 
aquesta variació de criteris comptables en el patrimoni net a 1 de gener de 2008, data de 
la transició comptable. 
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4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El quadre següent mostra, en euros, el balanç d'Aeroport de Castelló, S.L. a 31 de 
desembre de 2008. 

 
ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 117.456.220 

Immobilitzat intangible 6.371 

Immobilitzat material 86.989.849 

Terrenys i construccions 8.818.194 

D'altre immobilitzat material 78.171.655 

Inversions financeres a llarg termini 30.460.000 

Actiu corrent 1.414.737 

Deutors  903.059 

Inversions financeres a curt termini 215.954 

Efectiu i actius líquids equivalents 295.724 

Total actiu 118.870.957 
   

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-08 

Patrimoni net -17.023.762 

Capital social 6.985.000 

Ajusts per canvi de criteri -6.628.410 

Resultats d'exercicis anteriors -18.600.579 

Resultat de l'exercici -7.597.966 

Subvencions, donacions i llegats 8.818.194 

Passiu no corrent 118.191.246 

Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 50.950.130 

Deutes a llarg termini transformables en capital 3.000.000 

Perioditzacions a llarg termini 64.241.116 

Passiu corrent 17.703.473 

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 1.045.497 

Deutes amb empreses del grup a curt termini 7.056.429 

Creditors diversos 9.601.547 

Total patrimoni net i passiu 118.870.957 

Quadre 1 
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Els comptes "Terrenys i construccions" i "D'altre immobilitzat material", de l'epígraf 
"Immobilitzat material" dels comptes anuals, mostren els seus saldos invertits a causa 
d'un error de mecanografia, ja que en les notes de la memòria estan correctament 
valorats. Com que es tracta d'un error d'escriptura evident, en el quadre 1 n'hem transcrit 
els saldos correctes. 

Les "Inversions financeres a llarg termini" registren l'import disposat per la 
concessionària del préstec participatiu que li va concedir la Societat –segons que es 
preveia en el contracte de concessió– per mitjà d'un contracte formalitzat el 4 de març 
de 2004, el valor nominal del qual era de 44.000.000 d'euros. El termini del dit préstec 
coincideix amb el del contracte de concessió, que és de cinquanta anys. 

En "Perioditzacions a llarg termini" es registra el saldo del compte "Avançaments per 
prestacions de servei", per 64.241.116 euros, que és la contrapartida de l'import activat 
en "construccions en curs" per l'obra executada de l'aeroport. La memòria ha d'informar 
detalladament sobre el contingut d'aquest compte i dels criteris comptables aplicats. 

El compte de pèrdues i beneficis d'Aeroport de Castelló, S.L. de l'exercici de 2008 es 
mostra a continuació, en euros: 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

OPERACIONS CONTINUADES   

Import net de la xifra de negocis - 

D'altres ingressos d'explotació 4.713 

Despeses de personal -379.677 

D'altres despeses d'explotació -4.617.355 

Amortització de l'immobilitzat -13.358 

Resultat d'explotació -5.005.677 

Ingressos financers 159.369 

Despeses financeres -2.751.983 

Per deutes amb empreses del grup i associades -324.844 

Per deutes amb tercers -2.427.139 

Resultat financer -2.592.614 

Resultat abans d'imposts -7.598.291 

Resultat exercici operacions continuades -7.598.291 

OPERACIONS INTERROMPUDES 325 

Resultat de l'exercici -7.597.966 

Quadre 2 
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En relació amb les despeses de personal, la Direcció General de Pressuposts, mitjançant 
un escrit de 23 de desembre de 2008, no ha autoritzat la massa salarial sol·licitada per la 
Societat, ni la creació de dos nous llocs de treball; tampoc no s'ha tramés cap 
certificació del corresponent acord del Consell d'Administració que fixava les 
retribucions de la plantilla. 

4.3 Immobilitzat material 

a) Terrenys i construccions 

Aquest compte registra, per 8.818.194 euros, la valoració efectuada de la cessió del dret 
d'ús dels terrenys cedits per la Diputació Provincial de Castelló en un conveni de data 7 
de març de 2003, per mitjà del qual s'atorga a la Societat una concessió per a usar i 
explotar els 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 noranta anys a la Diputació) i per les 
infraestructures i vies de connexió (que revertiran a la Diputació una vegada hagen sigut 
executades per la concessionària i siguen rebudes de conformitat). La seua contrapartida 
és un compte de "Subvencions, donacions i llegats". 

En la nota 5.2 de la memòria s'indica que "aqueixos terrenys, atés que són un recurs 
controlat econòmicament per l'empresa, han sigut incorporats a la comptabilitat social 
pel seu valor raonable". 

Tenint en compte la contraprestació estipulada en el conveni referit, 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. 
D'aquesta forma, els saldos de l'"Immobilitzat material" i de l'epígraf de "Subvencions, 
donacions i llegats" estarien sobrevalorats en 8.818.194 euros. 

b) D'altre immobilitzat material 

La composició i el moviment d'aquest epígraf es mostren en el quadre següent, 
desglossat en els distints grups d'elements que el componen, en euros: 

 
Compte 01-01-08 Altes 31-12-08 

D'altres instal·lacions 4.294 0 4.294 
Mobiliari 35.125 3.155 38.280 
Equips processament d'informació 26.552 1.629 28.181 
D'altres immobilitzat material 3.757 0 3.757 
Construccions en curs 53.271.801 24.857.636 78.129.437 

Total cost 53.341.529 24.862.421 78.203.950 

Amortització acumulada  (20.735) (11.560) (32.295)

D'altre immobilitzat material  53.320.794 24.850.860 78.171.655 

Quadre 3 
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Les altes registrades en el compte "Construccions en curs" tenen el detall següent: 

 
Concepte Import alta 

Estudis biològics, climatològics i d'altres 125.532 

Assistència tècnica control documentació tècnica i direcció d'obra 

Assistència tècnica programa vigilància ambiental 

Assistència tècnica projecte proveïment aigua 

1.221.000 

85.667 

222.000 

Certificacions d'obra en curs 16.634.413 

Import per revisió de preus 6.569.024 

Total altes immobilitzat en curs 24.857.636 

Quadre 4 
 

Hem revisat una mostra que representa el 95,5% d'aquestes altes. 

La comptabilitat de les certificacions d'obra de la construcció de l'aeroport, està 
suportada pels informes de l'assistència tècnica i del director general d'Aeroport de 
Castelló, S.L. –com a director facultatiu de les obres–, emesos al supervisar les 
certificacions d'obra de Concesiones Aeroportuarias, S.A. 

Atenent a la normativa comptable, la Societat no havia d'haver comptabilitzat les dites 
certificacions com a obres en curs fins que aquestes no s'integren en el patrimoni propi, 
cosa que no es produirà fins a la seua finalització i recepció conforme; tal com es 
disposa en la clàusula 35.18 del plec de prescripcions tècniques del contracte de 
construcció i explotació. La contrapartida d'aquests càrrecs és el compte de 
"Perioditzacions a llarg termini". En conseqüència, tots dos comptes haurien de ser 
minorats en la quantia indicada. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d'aplicació 

El 30 d'abril de 2008 entraren en vigor les lleis 30/2007, de Contractes del Sector 
Públic, i 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, 
els transports i els serveis postals. Per tant, en aqueix exercici hi hagué dos períodes en 
què el règim jurídic aplicable a la contractació era diferent, en funció de la data d'inici 
dels expedients respectius. 

a) Règim jurídic aplicable als expedients iniciats fins al 30 d'abril de 2008 

 D'acord amb el que es disposa en 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 mitjà de la qual s'incorporaren a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directrius 93/38/CEE i 92/13/CEE), Aeroport 
de Castelló, S.L. es trobava inclosa –des dels punts de vista subjectiu i objectiu– 
en l'àmbit d'aplicació de la dita Llei. 

 Els contractes que quedaven fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei 48/1998 es 
subjectaven a l'ordenament jurídic privat i havien d'observar les previsions 
contingudes en la disposició addicional sisena de la LCAP, a l'objecte de 
garantir el compliment dels principis de publicitat i concurrència. 

b) Règim jurídic aplicable als expedients iniciats a partir del 30 d'abril de 2008 

 La contractació d'Aeroport de Castelló, S.L. està sotmesa a la Llei 31/2007, de 
30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, 
l'energia, els transports i els serveis postals. 

 Els contractes efectuats per Aeroport de Castelló, S.L. que –exclosos de 
l'aplicació de la Llei 31/2007, de 30 d'octubre– estiguen sotmesos a la LCSP, es 
regiran per les instruccions aprovades per l'òrgan de contractació d'Aeroport de 
Castelló, S.L. el 7 de juliol de 2008, en compliment de la normativa aplicable. 

Aeroport de Castelló, S.L. té la consideració de poder adjudicador sense tenir el caràcter 
d'Administració pública, als efectes de la LCSP. 

Quant a les instruccions de contractació, les quanties fixades per a considerar els 
contractes de subministraments, serveis i d’altres com a contractes menors, difereixen   
–segons el criteri de la Sindicatura–, de les establides en l’article 122.3 de la LCSP, que 
és aplicable a tot el sector públic. 

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 s'indica el nombre i l'import, en euros, dels expedients de 
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contractació adjudicats en l'exercici, detallats per tipus de contractes i formes i 
procediments d'adjudicació. 
 

Tipus de contracte 
Modalitat 

d'adjudicació 
Import d'adjudicació 

(sense IVA) 
Nombre 

d'expedients 

Subministraments Procediment obert 18.419.600 73,8% 3 30,0%

Consultoria, assistència i serveis 
Negociat sense publicitat 

(patrocinis) 6.523.534 26,2% 7 70,0%

Total 24.943.134 100,0% 10 100,0%

Quadre 5 
 

La Societat, durant 2008, no ha disposat d'un perfil del contractant operatiu en la seua 
pàgina web, ni ha publicat cap licitació en la plataforma de contractació de la 
Generalitat. 

A l'objecte de fiscalitzar la contractació, hem sol·licitat una llista de contractes, amb la 
finalitat de seleccionar-ne una mostra per a la revisió. Hem revisat els tres contractes 
que ens han comunicat (vegeu el quadre 7). 

A més a més, en el curs de la fiscalització s'ha constatat l'existència d'uns altres 
contractes adjudicats en 2008, no inclosos en la llista rebuda ni en el quadre anterior. 

 

Objecte 
Import 

(IVA inclòs) 

Assistència tècnica en la gestió de la posada en marxa de l'aeroport 388.600 

Assistència tècnica per a la redacció del projecte de proveïment d'aigua 177.480 

Seguiment de la "declaració d'impacte ambiental" 149.060 

Elaboració pla funcional i de negoci d'un complex d'activitats econòmiques a 
l'aeroport de Castelló 226.200 

Quadre 6 
 

Aquests contractes han sigut adjudicats pel procediment negociat amb sol·licitud 
d'ofertes. 

5.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi de verificar l'adequació dels procediments seguits en la contractació a la normativa 
que hi és aplicable, així com l'adequació de la formalització dels expedients 
corresponents, hem seleccionat per a la revisió els següents expedients de contractació 
adjudicats en 2008 per procediment obert: 
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 Objecte 

Import 
adjudicació 
(sense IVA) 

01/08 
Subministrament i instal·lació dels sistemes de seguretat de 
l'aeroport de Castelló 5.901.711 

02/08 
Subministrament i instal·lació d'una subestació elèctrica de 40 
MW i equipament de la central elèctrica de l'aeroport 7.468.109 

03/08 
Subministrament de radioajudes i equipament de torre i centre 
d'emissors a l'aeroport 5.049.780 

Total 18.419.600 

Quadre 7 
 

La tramitació i adjudicació dels expedients revisats ha sigut conforme; no obstant això, 
s'hi ha observat que: 

a) Els plecs de condicions administratives i de prescripcions tècniques estan signats 
pel director general de la Societat i informats per l'assessoria jurídica; però no es 
plasmen les dates de la firma en els respectius documents. 

b) Els contractes 01/08 i 03/08 es tramiten pel procediment obert, subjectant-se al 
que es disposa en la Llei 31/2007, amb publicitat en el Butlletí Oficial de la 
Província, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i el Diari Oficial de la 
Unió Europea. Els adjudiquen de forma provisional, juntament amb el contracte 
02/08, per mitjà d'un acord del Consell d'Administració de 22 de setembre de 
2008. 

Així mateix, s'ha fet el seguiment de l'execució del contracte de concessió per a la 
construcció i explotació de l'aeroport de Castelló, adjudicat en 2003 per un import de 
127.076.000 euros. El Consell d'Administració de data 22 de setembre de 2008 ha 
aprovat la modificació del contracte de concessió i construcció de l'aeroport de Castelló, 
en virtut del qual: 

1.- La concessionària no haurà d'executar determinades partides i unitats d'obra 
previstes en el projecte de construcció (presa exterior de la xarxa d'aigua 
potable, variació de l'estesa de la línia 132KV, accessos rodats a l'aeroport, 
instal·lacions específiques del centre d'emissors). 

2.- Compensar la reducció d'unitats d'obra amb unes altres obres (consolidació del 
subsòl de la pista junt a la capçalera 24, ampliació i millores de la terminal de 
passatgers i ampliació de la plataforma d'estacionament d'aeronaus). 

Els dits canvis, a l'alça i a la baixa, es compensen pel que fa a l'import. Hem revisat els 
informes tècnics i jurídics que emparen la dita modificació, i no s'hi ha de manifestar 
cap objecció. 
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D'altra banda, tal i com s'informa en la memòria dels comptes anuals, el Consell 
d'Administració, en la seua condició d'òrgan de contractació, acordà en la reunió del dia 
24 de març de 2009 el següent: 

a) Reconéixer a favor de l'empresa concessionària el dret a percebre 6.569.024 
euros en concepte de regularització de la revisió de preus de les obres fins a juny 
de 2008. Aquest import ha sigut comptabilitzat en els comptes anuals de 2008. 

b) D'altra banda, l'import màxim de la regularització final de la revisió de preus ha 
sigut xifrat en 23.106.337 euros (comprés l'import anterior). Malgrat que en la 
memòria s'assenyala que no se'n podrà determinar l'import exacte fins que no es 
coneguen els índexs de revisió de preus per als mesos posteriors a juny de 2008, 
la Societat havia d'haver-ne fet una estimació i comptabilitzar una provisió per a 
tot l'any 2008. La dita revisió de preus estava prevista en el contracte. 
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6. RECOMANACIONS 

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

A més a més, escau efectuar les recomanacions que vénen a continuació. 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 de data 3 de juny de 2009 adreçat 
en aquesta Sindicatura de Comptes, ens ha comunicat les mesures adoptades per 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'ha atés la següent recomanació, realitzada en informes 
anteriors: 

a.1) Els comptes anuals de 2008 han sigut formulats pels administradors dins 
del termini legalment establit, de tres mesos des de la data de tancament. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, proposades en 
l'informe de l'exercici anterior: 

b.1) En el curs de la fiscalització, se’ns ha facilitat l’organigrama i la plantilla 
de la Societat, però no ens consta la seua aprovació, per la qual cosa 
recomanem que siguen aprovats per l’òrgan competent i que es definisca 
el conveni col·lectiu d’aplicació, a fi d’aclarir les condicions retributives 
i laborals del personal al servei de la Societat. 

b.2) En els contractes de patrocini, s'ha de justificar en els expedients la 
necessitat de la despesa i la determinació del preu contractat, de manera 
que quede garantida l'equivalència de les prestacions acordades. 

 


