
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES 

 



Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències. 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 d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els comptes anuals consolidats de l’exercici de 2008 del Grup Ciutat de 
les Arts i de les Ciències (Grup CAC) 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 el citat exercici. 

El Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències està format a 31 de desembre de 2008 per la 
societat matriu, Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A., (CAC, S.A.) i la seua societat 
filial, Societat de Gestió del Palau de les Arts de València, S.L. (SG Palau, SL), 
participada al 100%. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern del Grup CAC, amb un èmfasi especial en la revisió 
dels sistemes d’informació relacionats amb la gestió de les despeses i inversions. En els 
diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de ser 
objecte d’atenció i millora per part dels seus òrgans responsables. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals consolidats del Grup CAC estan formats pel balanç consolidat a 31 
de desembre de 2008, el compte de pèrdues i beneficis consolidat, l’estat de canvis en el 
patrimoni net consolidat, l’estat de fluxos d’efectiu consolidat i la memòria consolidada 
corresponents a l’exercici acabat en la dita data, i els adjuntem íntegres, juntament amb 
l'informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Així mateix, en l’esmentat annex 
adjuntem els comptes anuals de la societat dominant CAC, S.A. i de la seua societat 
dependent. 

CAC, S.A., com a societat dominant del Grup, està obligada a presentar comptes anuals 
consolidats, segons el que disposa la normativa mercantil vigent. Aquests comptes han 
sigut formulats pels administradors amb data 31 de març de 2008, aprovats per la Junta 
General d'Accionistes el 26 de juny de 2009 i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), d’acord amb la normativa 
aplicable, el 29 de juny de 2009, juntament amb l'informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria, obligatori d’acord amb la legislació mercantil aplicable, és, 
alhora, resultat de l’auditoria de comptes anuals que, conformement al que estableix la 
Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat (LHPG), realitza la IGG amb la col·laboració 
de firmes d’auditoria contractades per aquesta. En aquest informe emeten una opinió 
sense advertiments. 
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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, hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2007. 

D’acord amb tot això, hem efectuat les proves d’auditoria financera considerades 
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. Aquests procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en 
aquest cas, considerant els objectius perseguits i l’abast indicat adés. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els 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 les 
societats del Grup CAC, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008. 

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

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

- Llei de la Generalitat 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera 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 pel 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Estatuts de les Societats. 

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

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

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els registres oficials 
dels contractes i de contractistes i empreses classificades de la Comunitat 
Valenciana i les garanties globals. 

- Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, que regula el registre de 
convenis i estableix el règim econòmic i pressupostari dels convenis que 
subscriga la Generalitat Valenciana. 

- 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. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General 
de Comptabilitat. 

- Reial Decret 1.815/1991, de 20 de desembre, per mitjà del qual s’aproven les 
normes per a formular els comptes anuals consolidats. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals a què estan subjectes les entitats de la Generalitat 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 descrit en l’apartat 1.2.1, s’han posat de 
manifest els següents fets o circumstàncies que afecten o podrien afectar de forma 
significativa l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables que hi 
són d’aplicació. 

a) Tal com indiquem en l’apartat 4.3.1, en el compte “Cessions d’ús” de 
l’immobilitzat intangible, figuren 20.616.203 euros en concepte de càrregues 
urbanístiques dels terrenys integrats al voltant del Palau de les Arts, Museu i 
Planetari, la cessió dels quals a CAC, S.A. està pendent de formalitzar. Les 
càrregues urbanístiques es comptabilitzen com a conseqüència del lliurament a 
l’Ajuntament de València, per a ús públic, d’infraestructures executades per 
CAC, S.A. El citat import hauria de tenir la consideració d’infraestructures 
lliurades a una altra administració, ja que no reuneix els requisits necessaris 
determinats en el marc conceptual del nou Pla General de Comptabilitat per a 
tenir la condició d’actiu. Per tant, s’hauria de donar de baixa en l’immobilitzat 
intangible.  Com a contrapartida, caldria comptabilitzar un càrrec en el compte 
de “Reserves” del patrimoni net per un import de 17.732.574 euros i un càrrec 
en l’epígraf d’”Aprovisionaments” del compte de pèrdues i beneficis per un 
import de 2.883.629 euros. 

b) CAC, S.A. ha finalitzat en 2008 les obres de construcció del Pont de l’Assut de 
l’Or. L’import de dites obres, que puja a 59.883.277 euros, es troba 
comptabilitzat al tancament de l’exercici com a immobilitzat en curs. Ja que es 
tracta d’una obra que serà objecte d’una entrega posterior a l’Ajuntament de 
València destinat a ús públic, s’hauria de comptabilitzar en l’epígraf 
d’existències fins que es produïsca la cessió i no com a immobilitzat, d’acord 
amb el que hem indicat en l’apartat 4.3.2 a). 

c) Tal com indiquem en l’apartat 4.3.2 e), els terrenys on s’ubiquen les illes de 
cases M1, M2 i M3, es valoraren inicialment pel valor del mercat de 64.492.000 
euros, que era el que constava en l’escriptura pública d’ampliació de capital  
dinerària realitzada per la Generalitat. 

 Posteriorment, en l’exercici de 2005, es va incrementar el seu valor en 
18.936.943 euros com a conseqüència de pagaments d’expropiació efectuats per 
CAC, S.A. per compte de la Generalitat, abans de l’ampliació. Aquests 
pagaments caldria haver-los inclòs en el valor del mercat de l’ampliació. 

 Així mateix, en els exercicis de 2006 i 2008 s’ha incrementat el valor dels 
terrenys en concepte de càrregues urbanístiques en 9.857.394 euros i 1.602.547 
euros, respectivament, pel motiu indicat en l’apartat a). Per tant, haurien de tenir 
la consideració que hi hem indicat. 
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 Consegüentment, caldria disminuir el saldo del compte “Terrenys” de 
l’immobilitzat material en 30.396,884 euros a càrrec del compte “Reserves” del 
patrimoni net per un import de 28.794.337 euros, i a l’epígraf 
“Aprovisionaments” del compte de pèrdues i beneficis per un import 
d’1.602.547 euros. 

d) CAC, S.A. ha comptabilitzat els interessos percebuts d’una sentència provisional 
favorable que pugen a 4.520.245 euros, com un passiu de caràcter fiscal. Atés 
que el dit import no acompleix amb els criteris de passiu definits en el marc 
conceptual del nou Pla General de Comptabilitat, s’hauria de registrat com un 
ingrés financer en el compte de pèrdues i beneficis, sobre el qual no 
correspondria dotar cap provisió, ja que CAC, S.A. considera una possibilitat 
remota que la sentència definitiva siga contrària als seus interessos, segons 
manifestem en l’apartat 4.4.3.b). 

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 en 
2008 els següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics: 

a) Les contractacions de personal no garanteixen suficientment, en tots els casos, el 
compliment dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. 

b) L’adequat compliment del que es disposa en els articles 31.2 i 32.2 de la Llei de 
Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2008 es troba condicionat al que 
comentem en l’apartat 4.5.1. 

c) En les indemnitzacions satisfetes per acomiadaments no es considera el que 
determina la normativa laboral, tal i com posem de manifest en l’apartat 4.5.1. 

d) La quantia dels contractes menors de subministraments i serveis, establides en 
les instruccions de contracció internes, no s’ajusta al que estableix la LCSP. 

e) En el contracte de patrocini publicitari, analitzat en l’apartat 5.3.6 no queda 
justificada l’oportunitat i conveniència de la falta d’aplicació dels principis de 
publicitat i concurrència en la selecció de l’entitat patrocinada. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Mitjançant el Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, es constitueix l’empresa València, Ciència i Comunicacions, S.A. 
(VACICO, S.A. El 4 de juliol de 1996, la Societat  passa a ser denominada Ciutat de les 
Arts i de les Ciències, S.A. (CAC, S.A.). 

El citat Decret estableix que la Societat es regirà per les normes de dret privat aplicables 
a aquest tipus de societat i que té la consideració d’empresa de la Generalitat, d’acord 
amb l’article cinqué de la LHPG, llei per la qual es regeix en aquelles matèries que li 
siguen d’aplicació. Actualment depén de la Presidència de la Generalitat. 

El seu objecte social, d’acord amb els seus estatuts, és el següent: 

- La promoció, organització i gestió de totes aquelles activitats que requerisquen 
la preparació, construcció i posada en funcionament dels projectes de la 
Generalitat en la Ciutat de les Arts i de les Ciències de València. 

- La promoció, organització i gestió de l’explotació de les activitats i els serveis 
que es desenvolupen en els immobles i les instal·lacions que integren els 
projectes a què fa referència el paràgraf anterior. 

CAC, S.A. es va constituir en l’exercici de 2002 i el 100% del capital el va aportar la 
Societat de Gestió del Palau de les Arts de València, S.L. (SG Palau, S.L.), l’objecte 
social és la gestió i explotació del Palau de les Arts, així com la promoció, 
l’organització i gestió de l’explotació de les activitats i serveis per desenvolupar, tant en 
l’immoble i instal·lacions que integren el dit edifici com qualsevol altra instal·lació. 

Amb data 1 d’octubre de 2008, CAC, S.A. en la seua condició d’accionista únic, va 
acordar la dissolució de SG Palau, S.L., per la qual cosa es troba en procés de 
liquidació. 

A 31 de desembre de 2008 les dues societats conformen el grup CAC. Els comptes 
anuals consolidats es formulen d’acord amb el que estableix la legislació mercantil, pel 
mètode d’integració global. 

El 26 de gener de 2005 es va constituir la fundació Palau de les Arts Reina Sofia, 
Fundació de la Comunitat Valenciana per a la gestió de les activitats de naturalesa 
artística d’aquest recinte de la Ciutat de les Arts i de les Ciències. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Atenent el contingut del que recull l'informe de gestió del Grup CAC de l’exercici de 
2008, l’activitat realitzada s’ha centrat en les actuacions següents: 
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- Inauguració i obertura del pont de l’Assut de l’Or. Continuació de les obres de 
construcció de l’Àgora. Recepció i lliurament a l’Ajuntament de les obres de 
reurbanització de la redona del Palau de les Arts, així com les obres 
d’urbanització del camí de les Moreres. Finalització de les obres realitzades per 
a reparar els danys ocasionats per les inundacions de 2007 al Palau de les Arts. 

- S’ha realitzat una revisió de l’estructura organitzativa en virtut de la qual s’ha 
suprimit la Direcció de Gestió per a crear en el seu lloc tres direccions amb 
competències per especialitats: la d’Administració, la de Negoci i la de 
Continguts. 

- La venda d’entrades ha disminuït un 8% respecte a l’exercici anterior, amb uns 
ingressos generats per aquest concepte de 25.504.205 euros. Per recintes, 
excepte l’Hemisfèric que ha augmentat en entrades venudes quasi en un 3% 
respecte de 2007, en la resta s’ha produït una caiguda del 10% en la venda 
d’entrades. 

- El projecte de la Ciutat de les Arts i de les Ciències ha continuat sent la imatge 
de prestigioses marques comercials internacionals i la seu per a la realització de 
grans esdeveniments empresarials i institucionals. 

- S’hi han inaugurat 17 noves exposicions i estrenat 2 pel·lícules. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS DEL GRUP CAC 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l’exercici de 2008 són els primers que el Grup CAC 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, per la qual cosa no s’iinclouen 
xifres comparatives. 

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

El Grup CAC 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 de 
l’obertura d’acord amb els principis i normes vigents abans de l’entrada en vigor del 
nou Pla General de Comptabilitat. 

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d’actius i passius recollits en els 
registres de transició són raonables, en virtut del que descriuen les disposicions 
transitòries del Reial Decret 1.514/2007, amb les excepcions que es comenten en els 
apartats 4.3.1 i 4.3.2 del present Informe. 

Hem comprovat que en la nota de la memòria número 2.d), “Comparació de la 
informació i aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables”, es recull 
el balanç i el compte de pèrdues i beneficis inclosos en els comptes anuals de l’exercici 
de 2007, que van ser formulats aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en el dit 
exercici, juntament amb una explicació de les principals diferències entre els criteris 
comptables aplicats en els exercicis 2007 i 2008, així com la quantificació de l’impacte 
que produeix aquesta variació de criteris comptables en el patrimoni net a 1 de gener de 
2008, data de transició comptable. 

No s’han utilitzat, quan ha resultat pertinent, els comptes prevists en els grups 8 i 9 del 
nou Pla General de Comptabilitat, tal com estableix l’article 2 del Reial Decret 
1.514/2007. 

4.2 Balanç consolidat Grup CAC 

El balanç consolidat del Grup CAC a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 
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ACTIU 31-12-2008 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

         Terrenys i construccions 

         Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat material 

        Acomptes i immobilitzat en curs 

Inversions financeres a llarg termini 

ACTIU CORRENT 

Existències 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 

Inversions financeres a curt termini 

Perioditzacions a curt termini 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

1.132.861.840 

30.343.962 

1.102.473.108 

771.210.072 

206.634.520 

124.628.516 

44.770 

36.029.481 

624.312 

34.316.600 

680.635 

300.956 

106.978 

Total actiu 1.168.891.321 

  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2008 

PATRIMONI NET 

Fons propis 

Subvencions, donacions i llegats 

PASSIU NO CORRENT 

Deutes a llarg termini 

PASSIU CORRENT 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

Perioditzacions a curt termini 

408.263.157 

367.322.867 

40.940.290 

404.874.687 

404.874.687 

355.753.477 

326.667.818 

29.037.201 

48.458 

Total patrimoni net i passiu 1.168.891.321 

Quadre 1 

4.3 Epígrafs més significatius del balanç consolidat 

4.3.1 Immobilitzat intangible 

La composició i moviment d’aquest epígraf en l’exercici 2008 han sigut els següents, en 
euros: 
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Comptes 
Saldo a  

01-01-2008 
Addicions Baixes Traspassos 

Saldo a  

31-12-2008 

Promoció audiovisual 2.080.881 16.374 (1.623.691) - 473.564 

Aplicacions informàtiques 3.675.384 240.642 (409.344) 7.301 3.513.983 

Cessions d’ús 27.721.140 - (944.204) 2.883.629 29.660.565 

Valor total 33.477.405 257.016 (2.977.239) 2.890.930 33.648.112 

Amortitzacions (5.174.323) (162.860) 2.033.033 - (3.304.150) 

Immobilitzat net 28.303.082   30.343.962 

Quadre 2 

L’immobilitzat intangible s’eleva a 30.343.962 euros i representa el 2,6% de l’actiu del 
Grup. El compte “Cessions d’ús”, que és el més significatiu de l’epígraf, integra: 

a) Un import de 9.988.566 euros corresponent a pagaments efectuats en exercicis 
anteriors per a l’adquisició, per compte de la Generalitat, dels terrenys integrats 
en els voltants del Palau de les Arts, Museu i Planetari. Continua pendent la 
formalització de la seua cessió a CAC, S.A. tal com indiquem en l’apartat 4.3.2 
d) del present Informe. Per això recomanem que es documente formalment la 
cessió a CAC, S.A., de manera que se’n concreten els termes i les condicions. 

 A més a més, d’acord amb el que determina al respecte el nou Pla General de 
Comptabilitat, s’hauria de comptabilitzar el dit import com a immobilitzat 
material. 

b) Un import de 17.732.574 euros, registrat comptablement en l’exercici de 2006 
en concepte de càrregues urbanístiques atribuïbles als terrenys citats adés, 
després del seu lliurament a l’Ajuntament de València d’obres d’infraestructura, 
executades per CAC, S.A. per a ús públic.  

c) Un import de 2.883.629 euros traspassat en 2008 de l’immobilitzat material en 
curs. Aquest traspàs es fonamenta en noves càrregues urbanístiques atribuïbles 
als citats terrenys –després del seu lliurament en 2008 a l’Ajuntament de 
València–, per a ús públic de les obres executades per CAC, S.A., “Urbanització 
del camí de les Moreres, fase II” i “Reurbanització de l’avinguda del Saler”. 

El concepte de càrrega urbanística està vinculat, en l’aspecte causal, amb els drets que 
l’ordenació urbanística atribueix als propietaris del sòl, circumstància que no es 
produeix en els imports comentats en els apartats b) i c), ja que CAC, S.A. assumeix 
l’execució i el finançament de les obres sense que existisca la contrapartida dels drets 
urbanístics. 
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Per tant, la suma dels imports dels apartats esmentats que puja a 20.616.203 euros, 
s’hauria de donar de baixa de l’immobilitzat intangible, ja que no es correspon amb 
càrregues urbanístiques, sinó que es tracta d’infraestructures lliurades a l’Ajuntament de 
València per a ús públic que, d’acord amb el marc conceptual del nou Pla General de 
Comptabilitat, no reuneixen els requisits necessaris per a tenir la consideració d’actiu. 
Com a contrapartida a la baixa en l’actiu intangible, s’ha de comptabilitzar un càrrec al 
compte de “Reserves” per un import de 17.732.754 euros i un càrrec en l’epígraf 
d’”Aprovisionaments” del compte de pèrdues i beneficis per un import de 2.883.629 
euros. 

D’altra banda, s’han comptabilitzat baixes en el compte de “Cessions d’ús” per un 
import de 944.204 euros. Aquesta xifra correspon a l’import facturat a l’Ajuntament de 
València per les obres descrites en el paràgraf c), per la qual cosa no s’haurien d’haver 
comptabilitzat inicialment com a menor valor de l’immobilitzat, sinó com un ingrés de 
l’exercici en el compte de pèrdues i beneficis. Posteriorment, d’acord amb el que hem 
exposat en el paràgraf anterior, caldria haver-les donat de baixa a càrrec 
d’aprovisionaments del compte de pèrdues i beneficis. 

De l’anàlisi de les dues adquisicions més significatives del compte “Aplicacions 
informàtiques”, que representa el 44,6% de les altes de l’epígraf, hem observat que en 
una s’ha formalitzat una addenda que amplia l’objecte contractual inicial. La 
formalització i els informes tècnics que fonamenten dita addenda, s’han realitzat amb 
posterioritat a la seua execució i, a més, hi ha un retard en l’execució sobre el qual no 
s’han aplicat les penalitats corresponents. No obstant això, el grup CAC manifesta en 
fase d’al·legacions que amb posterioritat a la finalització dels treballs, es valorarà la 
imposició de penalitats per demora del contractista. 

4.3.2 Immobilitzacions materials 

La composició i els moviments registrats en l’exercici dels elements que integren 
l’immobilitzat material del grup CAC, en euros, són els següents: 
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Comptes 
Saldo a  

01-01-2008 
Addicions Baixes Traspassos 

Saldo a  

31-12-2008 

Terrenys 93.286.338 - (524.732) 1.602.547 94.364.153 

Construccions 708.194.548 579.700 (1.762.044) 8.061.772 715.073.976 

Instal·lacions tècniques 103.423.690 14.579 (1.328.505) 1.043.915 103.153.679 

Maquinària 6.287.970 241.753 (4.146) 906.707 7.432.284 

Utillatge 187.327 32.986 (7.700) - 212.613 

D’altres instal·lacions 123.464.966 843.252 (1.548.959) 1.037.124 123.796.383 

Mobiliari 10.388.225 466.263 (667.669) 350.217 10.537.036 

Equips proc. informació 3.835.546 366.539 (273.778) 46.757 3.975.064 

Elements transport 53.430 2.553 (1.091) - 54.892 

D’altre immobi. material 30.856.010 506.704 (546.213) 1.021.952 31.838.453 

Construcc. en curs 57.185.001 81.473.463 (15.369) (14.242.662) 124.400.433 

Inst. tècniques en muntatge - 658.812 - (658.812) - 

Maquinària en muntatge 13.148 900.000 - (907.239) 5.909 

D’altres instal. en muntatge 43.727 107.636 - (85.046) 66.317 

Equip. proc. inf. en munt. - 54.058 - (54.058) - 

Continguts en curs - 1.169.960 - (1.014.104) 155.856 

Valor total 1.137.219.926 87.418.258 (6.680.206) (2.890.930) 1.215.067.048 

Amortitzacions (94.794.151) (18.839.763) 1.039.974 - (112.593.940)

Immobilitzat net 1.042.425.775    1.102.473.108 

Quadre 3 

a) Altes de l’exercici 

Les altes de l’exercici de 2008, que pugen a 87.418.258 euros, n’inclouen 81.473.463   
–el 93,2% del total–, comptabilitzats en el compte “Construccions en curs”, dels quals 
38.079.899 euros corresponen a obres de l’Assut de l’Or i 24.209.457 euros a la 
construcció de l’Àgora. 

Hem seleccionat per a revisar-la, una mostra de 80.426.677 euros que representa el 
92,0% del total de les addicions de l’exercici. Tot seguit indiquem els aspectes més 
destacables que s’han posat de manifest com a resultat de l’examen efectuat. 

Obres Palau de les Arts 

Les obres de construcció del Palau de les Arts pugen a 374.065.515 euros a 31 de 
desembre de 2008. El contracte originari és de data 23 de febrer de 1995 i l’11 de 
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novembre de 1996 es va acordar una novació modificativa per la qual es va canviar 
l’objecte del contracte que va passar a ser la construcció del Palau de les Arts, 
l’acabament de la qual s’hi va fixar el 31 de gener de 1999. 

Les altes de l’exercici que pugen a 7.291.877 euros, representen un increment 
addicional sobre el preu originari del 8,6%. En relació amb aquest increment, així com 
amb la falta de formalització del projecte modificat, l’absència de documents que 
justifiquen els retards existents i la recepció de l’annex sud, reiterem el que ja hem 
indicat en els exercicis anteriors. 

A la data d’acabament del present treball (juliol de 2009), continuen en curs les obres 
pendents com a conseqüència, entre altres causes, de les obres de reparació ocasionades 
per les pluges torrencials que comentarem posteriorment. No consta en l’expedient la 
relació valorada dels elements per executar per a la finalització definitiva de les obres. 

D’altra banda, després que la direcció facultativa no considerés convenient confeccionar 
una acta de recepció provisional, CAC, S.A., va efectuar en novembre de 2007 la dita 
recepció provisional de forma tàcita, extrem del que són coneixedors tant l’adjudicatari 
com la direcció facultativa. 

Pel que fa a l’adequada formalització de les certificacions d’obra, la falta de 
formalització de l’aval del 5% quan s’expedeixen les certificacions i el retard en 
l’expedició de les certificacions per part de la direcció facultativa, reiterem el que hem 
indicat en els informes de fiscalització d’exercicis anteriors. 

En l’exercici de 2008, CAC, S.A. ha considerat que la vida útil del Palau ha passat a ser 
de 100 a 300 anys, cosa que ha ocasionat una menor despesa per amortització de 
2.227.141 euros. 

Aquest augment de la vida útil es fonamenta en un informe emés per l’empresa que 
presta el servei d’assistència tècnica de les obres del Palau. De la seua anàlisi, es 
desprén que hi ha determinades parts de l’obra a les quals no resultaria aplicable el dit 
augment, si bé no s’indica la seua quantia. Recomanem que es concrete el seu import, a 
fi que no s’hi aplique l’increment en la vida útil a efectes d’amortització. 

Tal com indica la nota 7 de la memòria “arrendaments”, els principals ingressos per 
aquest concepte provenen de la cessió dels drets d’explotació del Palau de les Arts i de 
l’arrendament parcial de l’Umbracle. 

La Societat ha decidit considerar aquest edifici com a immobilitzat material i no com a 
inversió immobiliària per què d’acord  amb el seu objecte social no ha sigut construït 
per obtenir un arrendament, sinó amb la finalitat concreta de representació d’arts 
escèniques, sent una part integrant de l’activitat i de la filosofia de la Ciutat de les Arts, 
i amb la idea de ser explotat amb aquest objectiu. Aquesta opinió no sembla coherent 
amb el que estableix la norma 8ª de registre i valoració del nou Pla General de 
Comptabilitat. 
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Recomanem que la Societat analitze la situació jurídica i econòmica de la cessió del 
Palau de les Arts i li done el tractament (classificació) comptable adequat. 

Equipament escènic del Palau de les Arts 

El contracte per a la construcció i muntatge de l’equipament escènic del Palau de les 
Arts es va subscriure el 16 de novembre de 2001, per import de 22.537.321 euros, i s’hi 
va establir un termini d’execució que vencia el 31 de març de 2003. A 31 de desembre 
de 2008 l’obra executada ascendia a 34.627.289 euros. 

Amb data 30 de novembre de 2007 es va rebre el projecte modificat tramés per la 
direcció facultativa, que ha sigut aprovat per CAC, S.A., el 27 de juny de 2008, després 
de rebre tota la documentació requerida. L’import del projecte modificat que puja a 
34.529.017 euros, no s’ha formalitzat contractualment i s’ha aprovat amb posterioritat a 
l’execució de les obres. 

El 17 de setembre de 2008 es va emetre el certificat final d’obra i el 30 d’octubre 
d’aqueix any, es rep de conformitat per una valoració econòmica de 35.187.764 euros. 
A la data d’acabament del treball de camp (juliol de 2009) falta rebre les certificacions 
per import de 560.475 euros.  

Tot i tractar-se d’un contracte privat, en nom d’una millor gestió contractual, 
recomanem que es dicten els pertinents acords de pròrroga en l’execució de les obres, 
de manera que queden motivades les causes que justifiquen els retards haguts respecte 
al venciment del contracte. 

Finalment, les certificacions d’obra corresponents a l’exercici de 2008 s’han presentat 
amb un retard significatiu per part de la direcció facultativa. 

Obres de contenció d’aigües pluvials 

Les pluges torrencials que van tenir lloc a la ciutat de València els dies 22 de setembre i 
12 d’octubre de 2007, van produir danys en les instal·lacions del Palau de les Arts i en 
la resta dels edificis que componen el complex Ciutat de les Arts i de les Ciències. Com 
a conseqüència, CAC, S.A. va contractar d’emergència la realització d’obres de 
reparació dels desperfectes i la direcció facultativa, amb les empreses adjudicatàries de 
les obres i l’equipament escènic del Palau de les Arts, amb unes deficiències en la 
contractació que ja vam posar de manifest en l’informe de fiscalització de l’exercici 
anterior. 

Les inundacions han generat, al tancament de l’exercici de 2008, danys per import de 
16.128.167 euros, 10.218.620 dels quals corresponen a despeses i 5.909.547 a baixes 
d’immobilitzat. Del dit import, el Consorci de Compensació d’Assegurances ha 
confirmat fins al moment com a indemnització per satisfer, 8.493.275 euros. La 
diferència entre la pèrdua neta del sinistre, 7.634.892 euros, i l’import comptabilitzat 
per CAC, S.A. en 2007 com a provisió neta per a cobrir el cost del sinistre, 2.725.627 
euros, que s’eleva, per tant, a 4.909.265 euros, s’ha comptabilitzat en els comptes de 
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l’exercici de 2008, d’acord amb el que va proposar aquesta Sindicatura en l’informe de 
fiscalització de l’exercici anterior. 

Obres d’enjardinament del sector XIV del Jardí del Túria 

El 16 de juny de 2008 CAC, S.A. va formalitzar un conveni amb l’Ajuntament de 
València pel qual es compromet a cofinançar les obres d’enjardinament del sector XIV 
de l’antic llit del Túria, que descrivim en l’apartat 5.4 del present Informe. 

La Societat ha sobrevalorat l’import comptabilitzat a 31 de desembre de 2008 en 
936.576 euros en el compte de “Construccions en curs”, quantitat que s’ha de minorar a 
càrrec del compte “Proveïdors d’immobilitzat, factures pendents de rebre”, del passiu 
del balanç. 

Obres de construcció de l’Àgora 

En l’exercici de 2008 les altes registrades per les obres de construcció de l’Àgora han 
sigut de 24.209.457 euros i, a 31 de desembre de 2008, l’import executat era de 
36.560.040 euros. 

El seguiment de l’expedient d’aquestes obres l’analitzem en l’apartat 5.3.7 del present 
Informe. Amb independència del que hem expressat en el dit apartat, cal dir que tal com 
ve estipulat en el contracte, el termini de pagament de les certificacions és de cinc anys i 
nou mesos des que CAC, S.A. les registre d’entrada. Aquest fet du emparellat la 
meritació dels interessos. En 2008 s’han comptabilitzat els interessos meritats fins al 
tancament  de l’exercici per un import de 582.652 euros. El dit import inclou, tal com es 
va recomanar en l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, els interessos meritats i 
no comptabilitzats en 2007. 

Obres de construcció del Pont de l’Assut de l’Or 

En l’exercici de 2008 les altes netes comptabilitzades com a immobilitzat en curs per les 
obres de construcció el Pont de l’Assut de l’Or pugen a 38.079.899 euros i l’import 
comptabilitzat al tancament de l’exercici és de 59.883.277 euros. 

El seguiment de l’expedient de les dites obres l’analitzem en l’apartat 5.3.7 de 
l’Informe. Amb independència del que hem indicat en el dit apartat, cal dir que es tracta 
d’una obra executada per CAC, S.A. per a lliurar-la posteriorment a l’Ajuntament de 
València, destinada a ús públic. Per tant hauria de figurar en l’epígraf d’existències des 
de l’inici de les obres fins que es formalitze el seu lliurament, i no com a immobilitzat, 
ja que la seua destinació no és contribuir de forma duradora al desenvolupament de 
l’activitat de la Societat, sinó lliurar-la al seu destinatari. Per tant, al tancament de 
l’exercici de 2008, l’import de 59.883.277 euros que figura comptabilitzat com a 
immobilitzat en curs, s’hauria de reclassificar a l’epígraf d’existències. 
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L’Ajuntament de València, d’acord amb el conveni de col·laboració formalitzat amb 
CAC, S.A. per a l’execució de les obres, les financia en un import de 3.596.420 euros, 
que la Societat ha comptabilitzat com a “Deutes a curt termini” en el passiu. 

Ja que l’import global del finançament rebut s’ha de registrar com un ingrés en el 
moment del lliurament a l’Ajuntament, al tancament de l’exercici de 2008, s’haurien de 
comptabilitzar les quantitats rebudes tant en l’exercici fiscalitzat com en els exercicis 
anteriors en el compte d’”Acomptes rebuts”, del passiu. 

b) Traspassos de l’exercici 

Els traspassos efectuats en l’exercici per baixes en l’immobilitzat en curs tenen com a 
destinació, fonamentalment, el que descrivim a continuació: 

- Altes en els comptes de “Construccions” i “Instal·lacions tècniques” per les 
inversions realitzades en 2008 en el Palau de les Arts. CAC, S.A. estima que 
després de la signatura del contracte de cessió dels drets d’explotació a la 
Fundació Palau de les Arts, el Palau entra en funcionament. 

- Altes en els comptes de “Cessions d’ús” de l’immobilitzat intangible i de 
“Terrenys” de l’immobilitzat material, després del lliurament a l’Ajuntament de 
València de les obres d’”Urbanització del camí de les Moreres, fase II” i 
“Reurbanització de l’avinguda del Saler”. CAC, S.A. hauria de considerar el que 
n’hem indicat en els apartats 4.3.1 i 4.3.2 e) de l’Informe. 

c) Baixes de l’exercici 

En l’exercici de 2008, l’import de les baixes de l’immobilitzat material recollides 
comptablement són de 6.680.206 euros. 

Hem analitzat el 78,3% de les baixes i no n’hem trobat incidències addicionals a les ja 
ressenyades en els apartats 4.3.2 a) i 4.3.2 e). 

d) Terrenys sobre els que s’assenten les construccions del projecte Ciutat de 
les Arts i de les Ciències 

Els terrenys sobre els que s’assenten les construccions del projecte Ciutat de les Arts i 
de les Ciències, es classifiquen en tres gran àrees, segons amb les previsions del Pla 
Parcial del Sector NPT-6: 

A) Àrea Palau de les Arts 

B) Àrea del Museu i del Planetari 

C) Àrea d’ús terciari i el Parc Oceanogràfic, terciari recreatiu i d’altres usos no 
incompatibles (Àrea ATR). Aquesta àrea es subdivideix en 4 subàrees: M1, M2, 
M3 i EP. 
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Pel que fa a l’àrea C, cal indicar que les subàrees identificades com a M1, M2 i M3 van 
ser lliurades a CAC, S.A. per part del Govern Valencià, constituït en Junta General 
d’Accionistes de CAC, S.A. l’1 de juliol de 2002, com aportacions no dineràries per al 
desemborsament de les ampliacions de capital acordades per la Societat. La subàrea 
M1, amb una superfície de 13.566 m2, va ser valorada en 12.392.000 euros, mentre que 
les M2 i M3, va ser valorades per 52.100.000 euros. Per tant, aquests terrenys van ser 
registrats inicialment per CAC, S.A. atenent el valor escripturat per un import conjunt 
de 64.492.000 euros, que es va incrementar en els exercicis 2005, 2006 i 2008. 

El dret d’ús dels terrenys integrats en les àrees A i B, propietat de la Generalitat i 
pendents de cessió a CAC, S.A., va ser comptabilitzat inicialment en l’exercici de 2005, 
i a 31 de desembre de 2008 el seu valor comptable és de 29.660.565 euros (vegeu 
l’apartat 4.3.1). 

Quant a la situació jurídica d’aquests terrenys pendents de cessió, cal assenyalar que 
segons l’informe emés pel sotssecretari de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació de 5 de juny de 2007, en aquesta data s’estava treballant en la inscripció en el 
Registre de la Propietat de l’agrupació i segregació de les parcel·les incloses en les 
àrees A i B, sobre les que es constituiran els drets necessaris perquè CAC, S.A. els 
utilitze segons el que estableix la Llei 14/2003, de Patrimoni de la Generalitat i en el 
conveni de 30 de març de 1999. Mitjançant aquest conveni, la Generalitat es compromet 
a constituir a favor de CAC, S.A. qualsevol tipus de dret que la faculte per a l’ús i 
l’ocupació dels terrenys propietat de la Generalitat sobre els quals es troben les 
construccions que integren la Ciutat de les Arts i de les Ciències. 

Les actuacions efectuades en 2008 respecte a la situació jurídica d’aquests terrenys, 
segons l’informe emés al respecte el 17 de febrer de 2009 per la cap del servei de 
Patrimoni de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, han sigut les següents: 

- S’han pagat o consignat diverses quantitats per part de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, en compliment de les resolucions i acords del 
Jurat Provincial d’Expropiació. 

- S’està tramitant l’expedient per a acceptar els terrenys municipals procedents 
d’antics camins, sèquies i col·lectors situats en la zona B, que l’Ajuntament de 
València ha cedit a la Generalitat. 

- S’està regulant la situació registral de les parcel·les incloses en la zona A que no 
van ser inscrites al seu dia a favor del Consell Metropolità de l’Horta Nord. 

Per tant, a la data de realització del present treball, si bé la situació presenta avanços 
significatius en relació amb l’exercici anterior, continua pendent de definició i 
formalització el títol jurídic que habilita CAC, S.A. per a construir sobre un sòl que 
actualment és propietat de la Generalitat, tendència que origina una situació jurídica 
d’incertesa. per això repetim la recomanació efectuada al respecte en l’apartat 4.3.1. 
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e) Valoració dels terrenys 

Les subàrees M1, M2 i M3, propietat de CAC, S.A. es van valorar inicialment pel valor 
del mercat que constava en l’escriptura pública d’aportació no dinerària, 64.492.000 
euros. En l’exercici de 2005 es va incrementar el seu valor en 18.936.943 euros pels 
pagaments efectuats en exercicis anteriors per CAC, S.A. com agent expropiador per a 
la seua adquisició per compte de la Generalitat, sense documentar formalment aquesta 
rectificació del preu. Aquestes quantitats s’haurien d’haver considerat incloses en el 
valor del mercat a la data de l’aportació, per la qual cosa no resulta adient 
comptabilitzar-les com a major valor dels terrenys. 

En l’exercici de 2006 es va incrementar de nou el valor dels terrenys en 9.857.394 
euros, en concepte de càrregues urbanístiques per la seua part imputable del lliurament a 
l’Ajuntament de València de determinades obres executades per CAC, S.A. amb 
destinació d’ús públic. En els documents de lliurament o cessió no s’indicava de forma 
expressa l’obligació de cedir o lliurar les referides infraestructures a l’Ajuntament, ni els 
termes i les condicions de la cessió dels lliuraments efectuats. 

En l’exercici de 2008 han tingut lloc els següents moviments: 

- Un augment d’1.602.547 euros procedent d’un traspàs de l’immobilitzat material 
en curs que es fonamenta en noves càrregues urbanístiques atribuïbles als citats 
terrenys, després del lliurament en 2008 a l’Ajuntament de València per a ús 
públic, de les obres executades per CAC, S.A., d’”Urbanització del camí de les 
Moreres, fase II” i “Reurbanització de l’avinguda del Saler”. 

- Una disminució per import de 524.732 euros que es correspon amb l’import 
facturat a l’Ajuntament de València per les obres ressenyades en l’apartat 
anterior. 

Com indiquem en l’apartat 4.3.1, les quantitats registrades en l’actiu en 2006 i 2008 
com a càrregues urbanístiques, no haurien de tenir tal consideració, sinó la 
d’infraestructures executades per CAC, S.A. lliurada a una altra administració per la 
seua utilització pública, ja que no reuneixen  els requisits necessaris establits en el marc 
conceptual del nou Pla General de Comptabilitat, per a comptabilitzar-les com un actiu. 

Per tant, s’haurien de donar de baixa les quantitats comptabilitzades en el compte 
“Terrenys” amb posterioritat a la seua valoració inicial, que pugen a 30.396.844 euros. 
La seua contrapartida hauria de ser un càrrec al compte “Reserves” del patrimoni net, 
per un import de 28.794.337 euros i un càrrec en l’epígraf d’”Aprovisionaments” del 
compte de pèrdues i beneficis per un import d’1.602.547 euros. 

Finalment, la comptabilitat inicial com a menor valor de l’immobilitzat de l’import 
facturat a l’Ajuntament de València, s’hauria de registrar com un ingrés de l’exercici en 
el compte de pèrdues i beneficis i, posteriorment, d’acord amb el que hem exposat en el 
paràgraf anterior, donar-se de baixa a càrrec de l’epígraf d’”Aprovisionaments” del 
compte de pèrdues i beneficis. 
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f) Cobertura d’assegurances 

De la prova realitzada sobre l’adequada cobertura d’assegurances de l’immobilitzat 
material, s’ha posat de manifest que el valor assegurat  és inferior al valor net comptable 
al tancament de l’exercici de 2008. Recomanem revisar les cobertures contractades i 
ampliar-les si es considera necessari. 

g) Inventaris 

Es reitera la recomanació recollida en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, en 
el sentit que els inventaris han d’integrar la totalitat dels elements d’immobilitzat, a fi de 
garantir-ne una bona custòdia i de facilitar-ne l’adequat control i seguiment, tant físic 
com comptable. 

Com a resultat de les proves efectuades per a la verificació física i la valoració de 
l’inventari d’exposicions del Museu, deduïm que n’hi ha un control i un registre dels 
béns que l’integren adequat. 

h) Cost de l’immobilitzat material distribuït per edificis 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura a partir de la informació 
proporcionada per CAC, S.A., mostra el cost en euros fins a 31 de desembre de 2008 
dels diferents edificis que componen el complex de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències. En la columna denominada “Central” s’inclouen aquelles inversions generals 
que no s’han distribuït per edificis. 

 

Descripció Central Hemisfèric Museu Palau Oceanog. Aparca-
ment Àgora Total 

Terrenys i construccions 41.043.843 32.750.620 143.533.217 364.017.106 180.332.765 33.108.870 14.651.708 809.438.129

Instal·lacions tècniques i 
maquinària 258.654 5.941.917 6.899.804 58.356.296 38.791.415 337.877 - 110.585.963

D’altres instal·lacions, 
utillatge i mobiliari 4.886.851 5.115.631 34.519.118 49.061.263 35.183.278 5.779.891 - 134.546.032

Acomptes i immob. 
material en curs 77.515.407 - 179.266 6.326.274 734.308 53.396 39.819.864 124.628.515

Equips procés informació 3.202.855 35.386 184.216 163.734 344.592 44.281 - 3.975.064

D’altre immobilitzat 1.638.136 118.386 21.270.652 55.605 8.744.402 11.272 - 31.838.453

Elements de transport 24.568 - - - 28.504 1.820 - 54.892

Immobilitzat material 128.570.314 43.961.940 206.586.273 477.980.278 264.159.264 39.337.407 54.471.572 1.215.067.048

Quadre 4 
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4.3.3 Deutors 

A continuació es mostra, en euros, el detall d’aquest epígraf del balanç consolidat: 

 

Comptes 
Saldo a 

31-12-2008 

Deutors comercials 14.164.834 

Clients 13.647.621 

Clients de cobrament dubtós 517.213 

Deutors diversos 8.678.702 

Personal 10.225 

D’altres crèdits amb les administracions públiques 11.976.384 

Hisenda Pública, deutora IVA 2.881.232 

Hisenda Pública, IVA obres pendent de suportar 8.585.656 

Hisenda Pública, per retencions 33.597 

Generalitat Valenciana, deutora subvenció d’explotació 180.300 

Generalitat Valenciana, deutora acord jurat expropiació 138.222 

Generalitat Valenciana, deutora interessos demora expropiació 

D’altres administracions públiques deutores 

Organismes de la Seguretat Social deutors 

146.899 

8.880 

1.598 

Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials (513.545)

Total 34.316.600 

Quadre 5 

a) Deutors comercials 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre el compte de “Clients”, hem observat 
l’existència de saldos difícilment recuperables per un import de 553.624 euros. De 
l’anàlisi de l’antiguitat i de les seues expectatives de cobrament es desprén que 
s’haurien de reclassificar com a “Clients de cobrament dubtós” i reflectir una correcció 
valorativa per deteriorament per a cobrir la possible insolvència, per un import de 
224.812 euros. 

Aquests saldos provenen del lloguer dels espais a clients institucionals per a celebrar 
actes i esdeveniments, el cobrament dels quals s’haurien d’haver cobrat amb anterioritat 
a la prestació del servei, tal com disposa la normativa interna de CAC, S.A. Per això 
recomanem el compliment de la normativa interna per a aquest tipus d’operacions, 
sense perjudici que s’intensifiquen les gestions tendents al cobrament d’aquestes 
quantitats. 
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El compte “Clients”, inclou el saldo de la Fundació Palau de les Arts per un import 
d’11.904.876 euros, 8.400.853 dels quals s’han fet efectius al llarg de l’exercici de 
2009. Actualment, el saldo pendent de cobrament és de 3.504.023 euros. El dit deute, 
segons el contracte de cessió dels drets d’explotació del Plau de les Arts a la Fundació, 
hauria d’haver sigut satisfet en l’exercici de 2008 i en el primer trimestre del de 2009, 
per la qual cosa caldria exigir a la Fundació el compliment del que es va acordar en el 
dit document. 

b) Hisenda pública deutora per IVA 

El saldo del compte “Hisenda pública deutora per IVA”, per 2.881.232 euros, presenta 
el desglossament següent per exercicis fiscals: 

 

Exercici fiscal 
Saldo a  

31-12-2008 

IVA 2002 (59.185) 

IVA 2003 (1.383.091) 

IVA 2004 (1.293.681) 

IVA 2008 5.617.189 

Total 2.881.232 

Quadre 6 

L’import pendent de la devolució corresponent a l’exercici de 2008 s’ha rebut en 
l’exercici de 2009. 

CAC, S.A. ha donat de baixa en l’exercici de 2008, la liquidació corresponent a 
l’exercici de 2000 per un import de 9.315.845 euros, una vegada efectuat el cobrament 
en virtut de l’execució provisional de la sentència de 16 de desembre de 2006 de 
l’Audiència Nacional que confirmava la percepció del dit import. No obstant això, 
l’Advocacia de l’Estat va presentar amb data 1 d’abril de 2007 un recurs de cassació 
davant del Tribunal Suprem que es troba pendent de resolució. 

D’altra banda a causa del caràcter provisional de la sentència, CAC, S.A. ha 
comptabilitzat els interessos percebuts –que pugen a 4.520.245 euros–, com un passiu  
de caràcter fiscal. Aquesta quantitat no acompleix amb els criteris de passiu definits en 
el marc conceptual del nou Pla General de Comptabilitat, ja que no es tracta d’una 
obligació per a l’extinció de la qual la Societat espere desprendre’s de recursos que 
puguen produir beneficis o rendiments econòmics en el futur. Per això, s’hauria de 
comptabilitzar com un ingrés financer en el compte de pèrdues i beneficis, sobre el qual 
no caldria dotar cap provisió, en considerar CAC, S.A. com a remota, la possibilitat que 
la sentència del Tribunal Suprem diferisca de la de l’Audiència Nacional. 

Els imports comptabilitzats corresponents als exercicis de 2003 i 2004 que figuren 
minvant el valor de l’actiu, són conseqüència de saldos a favor de l’Administració 
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pública per la regularització de béns d’inversió del dits anys respecte a l’any 2000, per 
la qual cosa recomanem que es comptabilitzen en el passiu del balanç de situació, ja que 
reuneixen els requisits necessaris establits en el marc conceptual del nou Pla General de 
Comptabilitat per a ser considerats com a tals. 

Finalment, la Societat ha satisfet en 2009 l’import favorable a l’AEAT corresponent a 
l’exercici de 2002. 

c) Generalitat, deutora per expropiacions 

Els saldos deutors de la Generalitat per aquest concepte pugen a un import conjunt de 
285.121 euros. En 2008 s’han reduït en 906.945 euros a causa dels pagaments efectuats 
per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. No obstant això, atesa la seua 
antiguitat –exercicis anteriors a 2004– caldria d’analitzar-los per a regularitzar-los. 

4.3.4 Fons propis 

La composició i els moviments dels fons propis consolidats, es euros, són els següents: 

 
Compte 01-01-2008 Augments Disminucions 31-12-2008 

Capital social 537.892.000 113.348.000 - 651.240.000 

Reserva per redenominac. euros 2 - - 2 

Reserva legal 72.968 - - 72.968 

Reserves voluntàries 1.241.962 - (3.285.055) (2.043.093)

Reserves per ajusts PGC 07 

Resultats negatius exerc. anteriors 

- 

(147.767.084) 

- 

 

(4.618.812) 

(62.763.220) 

(4.618.812)

(210.530.304)

Pèrdues període (62.763.220) 62.763.220 (66.797.894) (66.797.894)

Total 328.676.628 176.111.220 (137.464.981) 367.322.867 

Quadre 7 

El Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d’Accionistes de CAC, S.A. el 
14 de març de 2008, va acordar ampliar el capital social en 113.348.000 euros. Aquesta 
ampliació ha sigut subscrita i desemborsada íntegrament per la Generalitat. 

A 31 de desembre de 2008, el capital social de CAC, S.A. està representat per 162.810 
accions nominatives, ordinàries, amb un valor unitari de 4.000 euros. 

En garantia dels compromisos adquirits en el marc del préstec mercantil sindicat i del 
finançament obtingut del Banc Europeu d’Inversions, amb dates 15 de desembre de 
1999 i 15 d’octubre de 2001 (vegeu l’apartat 4.3.6 a), la Generalitat en qualitat 
d’accionista únic, va empenyorar les accions aleshores constitutives del capital social de 
CAC, S.A. i les seues participacions en les societats del Grup, en favor del conjunt dels 
creditors. 
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Els fons propis del Grup CAC, a 31 de desembre de 2008, que pugen a 367.322.867 
euros, representen el 56,4% del capital social. Aquesta situació ve originada per les 
pèrdues recurrents derivades de la insuficiència dels ingressos generats en el període 
citat per a la cobertura de les despeses contretes, que han sigut finançades per 
ampliacions de capital, segons el conveni subscrit amb la Generalitat el 30 de març de 
1999. 

El Grup CAC, en l’elaboració dels seus comptes anuals, ha aplicat el principi d’empresa 
en funcionament, ja que en virtut del conveni anterior, entén que la Generalitat 
continuarà prestant el suport necessari per al manteniment de l’activitat. 

Al tancament de l’exercici de 2008, el patrimoni de CAC, S.A. puja a 406.391.423 
euros, xifra que resulta inferior a les dues terceres parts del seu capital social. En el cas 
que transcorregués un exercici social sense que es recupere el patrimoni, la Societat 
haurà de reduir obligatòriament el seu capital social, tal com disposa l’article 163 de la 
LSA. 

4.3.5 Subvencions, donacions i llegats 

El saldo d’aquest epígraf del balanç consolidat, per un import de 40.940.290 euros, 
correspon en la seua pràctica totalitat, a les subvencions de capital rebudes de la 
Generalitat en els exercicis compresos entre 1992 i 1998, 2000 i 2001, que a 31 de 
desembre de 2008 es troben pendent d’imputar a resultats. 

Reiterem el que hem indicat en els informes de fiscalització d’exercicis anteriors 
respecte a la inadequada comptabilitat de les subvencions rebudes per al projecte 
Infocole. Això implica que caldria augmentar, amb càrrec a reserves, les subvencions de 
capital en 3.389.523 euros. 

Durant l’exercici de 2008, l’import de les subvencions de capital incorporades al 
resultat de l’exercici ha sigut d’1.225.964 euros (vegeu l’apartat 4.5.3). CAC, S.A. ha 
regularitzat en 2008, amb càrrec a reserves, l’excés d’1.598.242 euros incorporat al 
resultat de l’exercici de 2007. 

4.3.6 Deutes a llarg termini 

El saldo d’aquest epígraf que, al tancament de l’exercici de 2008, és de 404.874.687 
euros, inclou els deutes amb entitats de crèdit a llarg termini per un import de 
344.161.691 euros i els derivats d’altres passius financers per un import de 60.712.996 
euros. A continuació n’analitzarem cada un. 
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a) Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 

Les necessitats de finançament de les obres incloses en el projecte Ciutat de les Arts i de 
les Ciències motivaren la disposició, en exercicis anteriors, d’un volum global de 
608.000.000 d’euros. Les operacions van ser subscrites per CAC, S.A. en 1999 i 
ampliades posteriorment en 2001. 

En 2008, la Societat ha formalitzat dos nous préstecs de 20.000.000 d’euros cada un per 
a refinançar parcialment com a deute a llarg termini la cancel·lació de la pòlissa de 
crèdit per un import de 80.000.000 d’euros. 

Les característiques bàsiques de les operacions de crèdit a llarg termini són, en euros, 
les següents: 

 

Operació de crèdit Import 
formalitzat 

Pendent a     
31-12-08 

Termini 
amort. 

Última 
amort. 

Anys de 
carència

Préstec sindicat, tram A 248.000.000 39.500.000 8,2 anys 15/12/09 1,7 anys 

Préstec sindicat, tram B 150.000.000 123.250.000 18,1 anys 15/12/19 1,7 anys

Préstec BEI (1) 1999, tram C 90.000.000 82.530.000 22,1 anys 15/12/21 6,1 anys

Préstec BEI 2001, tram C 

Préstec La Caixa -2008- 

Préstec Caja Duero -2008- 

120.000.000

20.000.000

20.000.000

115.464.000 

20.000.000 

20.000.000 

24,1 anys 

12,0 anys 

15,0 anys 

15/12/25 

31/12/20 

27/11/23 

3,7 anys

7,3 anys

7,1 anys

Finançament a llarg termini 648.000.000 400.744.000   

(1) BEI = Banc Europeu d’Inversions 

Quadre 8 

De l’import total disposat, 648.000.000 d’euros, durant l’exercici de 2008 s’han 
amortitzat 47.512.000 euros. 

Al tancament de l’exercici 2007, en l’actiu de CAC, S.A. figuraven despeses de 
formalització de deutes per un import de 8.830.587 euros. L’entrada en vigor del nou 
Pla General de Comptabilitat no permet comptabilitzar les dites despeses en l’actiu, per 
la qual cosa aquestes operacions de crèdit s’han de valorar pel seu cost amortitzat. 

El cost amortitzat del conjunt de totes les operacions de crèdit, a 31 de desembre de 
2008, és de 393.605.877 euros. Del dit import, 344.161.691 euros tenen venciment a 
llarg termini i es troben comptabilitzats en “Deutes amb entitats de crèdit a llarg 
termini”, mentre que 49.444.186 euros vencen en l’exercici de 2008, per la qual cosa es 
troben registrats en “Deutes amb entitats de crèdit a curt termini”. 
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b) D’altres passius financers 

El saldo d’aquest subepígraf correspon, en la seua major part, al saldo creditor a llarg 
termini dels proveïdors d’immobilitzat, per import de 59.508.704 euros i prové de 
l’execució de les obres de l’Àgora i la urbanització adjacent, en les quals es va acordar 
per contracte un termini de pagament de 5 anys i 270 dies, comptadors des de la 
presentació de les certificacions d’obra; així com de la realització de les obres del pont 
de l’Assut de l’Or, en el contracte del qual es va concertar un termini de pagament de 
540 dies, a partir de l’aprovació de les certificacions d’obra per part de CAC, S.A. El 
deute a llarg termini existent al tancament de l’exercici de cada una d’aquestes obres és 
de 33.354.155 euros i 26.154.549 euros. 

A més a més, en aquest epígraf, CAC, S.A. té comptabilitzat un préstec concedit pel 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç en 2007, per un import d’1.196.625 euros i un 
termini d’amortització de 7 anys. El préstec s’emmarca en un projecte de 
desenvolupament d’un sistema lúdic i didàctic tridimensional per a planetaris i entorns 
audiovisuals de gran format. D’acord amb la certificació acreditativa de les inversions 
realitzades presentada per CAC, S.A. en 2008, es desprén que s’ha de comptabilitzar un 
ajust que consistisca en un càrrec en els comptes de “Deutes a llarg termini”, 
“Maquinària en muntatge” i “Despeses financeres”, per un import de 557.200 euros, 
114.604 euros i 33.157 euros, respectivament; i un abonament en els comptes de 
“Deutes a curt termini”, “Subvencions de capital” i “Reserves” per uns imports de 
452.367 euros, 132.197 euros i 120.397 euros. 

4.3.7 Deutes a curt termini 

El saldo més significatiu d’aquest epígraf prové dels deutes mantinguts amb entitats de 
crèdit a curt termini, que puja a 275.371.091 euros a 31 de desembre de 2008 i presenta 
el detall següent, en euros: 

 
Detall Saldo a 31-12-2008 

Operacions creditícies a curt  188.059.460 

Compte corrent sindicat 36.555.125 

Traspàs deutes de llarg termini 49.444.186 

Interessos meritats no vençuts 1.312.320 

Total 275.371.091 

Quadre 9 

El saldo del compte “Operacions creditícies a curt” integra el saldo disposat d’onze 
pòlisses de crèdit subscrites amb distintes entitats financeres amb un límit conjunt de 
145.000.000 d’euros, que excepte una pòlissa formalitzada en 2008, per un límit de 
20.000.000 d’euros, han sigut renovades en el dit exercici. Aquestes operacions han 
sigut tramitades per mitjà de l’Institut Valencià de Finances. 
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Així mateix, el saldo d’aquest compte inclou 60.000.000 d’euros per l’import disposat 
en la seua totalitat del crèdit concertat en l’exercici de 2005 amb l’Institut Valencià de 
Finances, per al finançament de les activitats generals de la Societat, que també ha sigut 
objecte de renovació en l’exercici de 2008. 

El “Compte corrent sindicat”, inclou l’import disposat del compte corrent  sindicat obert 
en l’exercici de 1999 per un límit de 80.000.000 d’euros, a fi d’atendre el servei del 
deute dels préstecs concertats a llarg termini, i el seu venciment està vinculat als referits 
préstecs. 

4.4 Compte de pèrdues i beneficis consolidat Grup CAC 

El compte de pèrdues i beneficis del grup CAC de 2008, en euros, el mostrem tot seguit: 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la Xifra de negocis  

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 

39.182.562 

4.270 

Aprovisionaments (638.739) 

D’altres ingressos d’explotació 196.338 

Despeses de personal (9.652.611) 

D’altres despeses d’explotació (38.929.052) 

Amortització de l’immobilitzat (19.002.625) 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d’altres 1.225.964 

Excés de provisions 17.327 

Deteriorament i resultats per alienacions d’immobilitzat (5.077.145) 

D’altres resultats (89.168) 

Resultat d’explotació (32.762.880) 

Ingressos financers 1.063.791 

Despeses financeres (35.097.163) 

Diferències de canvi (1.642) 

Resultat financer (34.035.014) 

Resultat abans d’imposts (66.797.894) 

Resultat exercici operacions continuades (66.797.894) 

Resultat de l’exercici (66.797.894) 

Quadre 10 
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4.5 Epígrafs més significatius del compte de pèrdues i beneficis consolidat 

4.5.1 Despeses de personal 

Les despeses de personal del Grup CAC en l’exercici de 2008, en euros, són: 

 
Compte 2008 

Sous, salaris i assimilats 7.352.883 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 2.217.952 

D’altres despeses socials 81.776 

Total 9.652.611 

     Quadre 11 

Les despeses de personal del Grup CAC, que ha pujat a 9.652.611 euros en l’exercici de 
2008, han augmentat un 8,8% respecte a l’exercici anterior. Aquest increment, a més de 
l’augment màxim previst per la Llei de Pressuposts de la Generalitat del 2%, té la seua 
causa en les reclassificacions i augments retributius aprovats en l’exercici, pels 
increments salarials estipulats en distints convenis col·lectius d’aplicació al personal del 
Grup CAC superiors al 2%, per l’augment de la plantilla mitjana (341 treballadors en 
2008 i 333 en 2007) i per diverses indemnitzacions per acomiadaments satisfetes en 
l’exercici. 

Entre els augments retributius de l’exercici figura un complement d’idiomes, que es 
satisfà als treballadors que van superar unes proves de coneixement d’anglés realitzades 
en el mes de juny, si bé el dit complement s’ha abonat amb caràcter retroactiu des del 
mes de gener. Es recomana que el pagament d’aquest complement no tinga caràcter 
retroactiu. 

En l’exercici 2008, CAC, S.A. ha aprovat amb efectes des del mes de juny, el 
procediment de selecció del personal i ha instaurat un nou organigrama que modifica la 
seua estructura organitzativa, cosa que comporta una considerable millora. 

En el procediment de selecció de personal s’utilitza l’edat com a criteri excloent, cosa 
que vulnera els principis de mèrit, igualtat i capacitat que han de regir la contractació de 
personal en el sector públic. 

Durant l’exercici de 2008, s’han registrat 28 altes de treballadors en CAC, S.A., dels 
quals hem examinat una mostra de 6 expedients. De l’anàlisi efectuada, hem observat 
que en tres casos no s’ha realitzat cap procediment selectiu previ, i en la resta de 
processos s’hi han utilitzat els serveis d’intermediació del SERVOF. 
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CAC, S.A. i la seua societat filial es troben vinculades, quant a l’evolució de la massa 
salarial del seu personal al que estableix l’article 30 de la Llei 15/2007, de 27 de 
desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2008. 

El Grup CAC ha sol·licitat autorització de la massa salarial per a la Societat matriu i no 
per a la filial SG Palau S.L. No obstant això, cal indicar que l’únic treballador d’aquesta 
filial ha estat en situació d’incapacitat laboral tot l’exercici, per la qual cosa no ha 
generat cap cost salarial. 

La Direcció General de Pressuposts, el 26 de desembre de 2008, va emetre un informe 
favorable de la massa salarial sol·licitada per CAC, S.A. per un import de 7.886.847 
euros, així com de les reclassificacions proposades, que inclouen la modificació de les 
condicions retributives a l’alça de 53 llocs de treball i la creació d’un nou lloc. 

En aquest informe s’indica que, igual que en els exercicis anteriors, han requerit els 
acords d’adhesió als convenis col·lectius d’aplicació al personal, sense que s’hi hagen 
tramés i, per tant, sense que s’hi haja emés el preceptiu informe favorable previst en 
l’article 31.2 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2008. 

A més a més, cal posar de manifest que no hi ha constatació del compliment de l’article 
32.2 de la Llei 15/2007, de 26 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2008, el qual indica que per a cobrir vacants amb personal laboral s’haurà 
de sol·licitar l’autorització prèvia de la Direcció General de Pressuposts de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

Formant part del compte “Sous i salaris”, figuren 279.894 euros que corresponen a 
indemnitzacions satisfetes en l’exercici. De l’anàlisi de les tres indemnitzacions més 
significatives, hem observat que en dos casos no consten les causes que acrediten la 
seua qualificació com a procedent i improcedent, per la qual cosa no hem pogut 
comprovar si s’adequa a allò que estableix a l’efecte l’article 56.1 de l’Estatut dels 
Treballadors. 

4.5.2 D’altres despeses d’explotació 

El següent quadre, en euros, detalla la composició de les despeses d’explotació 
registrades en l’exercici de 2008 pel Grup CAC: 
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Compte Import 

Investigació i desenvolupament 50.765 

Arrendaments i cànons 1.421.039 

Reparacions i conservació 5.467.834 

Serveis de professionals 5.539.990 

Transports 36.621 

Primes d’assegurances 631.980 

Serveis bancaris i similars 288.587 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 8.964.779 

Subministraments 4.398.763 

D’altres serveis 10.875.923 

D’altres tributs 

Pèrdues, deteriorament i variació provisions 

1.007.878 

244.893 

Total 38.929.052 

Quadre 12 

Hem revisat una mostra representativa del 23,7% d’aquestes despeses i n’hem observat 
els aspectes següents: 

- CAC, S.A. té contractada des de l’exercici de 2002 la prestació del servei de 
gestió del Parc Oceanogràfic per un període de 10 anys amb una mercantil que 
actua com a operador extern. La contraprestació estipulada integra un cànon fix 
que en l’exercici de 2008 ha pujat a 1.812.774 euros; i un cànon variable que ha 
pujat a 1.972.533 euros. El cànon fix s’ha vist incrementat en un 4,0% respecte a 
l’exercici anterior, mentre que el cànon variable ha disminuït un 18,5%, i 
l’efecte total un minvament del 9,1% respecte a 2007. 

 A més a més, aquest operador factura a CAC, S.A. determinades despeses en les 
quals incorre per compte de la Societat, atenent el que s’estipula a l’inici de cada 
exercici mitjançant l’aprovació conjunta d’un pressupost d’ingressos i despeses, 
tenint aquestes últimes caràcter limitat. Tal com hem indicat en els informes de 
fiscalització d’exercicis anteriors, es recomana l’aprovació efectiva del citat 
pressupost amb anterioritat a la seua execució, així com la seua limitació a 
escala de concepte de despesa, en compte de vincular l’import globalment 
acordat. 

- A fi d’aconseguir un adequat funcionament del sistema de control intern establit, 
recomanem que l’autorització per part de l’òrgan competent es realitze, en tots 
els casos, abans de la recepció de la prestació del servei o subministrament. 
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- També recomanem revisar diversos contractes de prestació de serveis 
formalitzats en exercicis anteriors que s’han prorrogat de forma tàcita  durant un 
període superior a quatre anys. 

- Amb data 10 d’octubre de 2007, CAC, S.A. va formalitzar un contracte per a 
organitzar durant quatre anys d’un esdeveniment musical denominat “MTV 
WINTER”. La primera edició del dit musical  tingué lloc el dia 5 de març de 
2008, i el muntant total de les despeses relacionades amb aquest va ser 
d’1.000.000 d’euros. De l’anàlisi d’aquestes despeses  hem de manifestar les 
incidències següents: 

- Les factures que suporten el 62% de les despeses no detallen 
suficientment els conceptes facturats de l’esdeveniment. 

- No hi existeix constatació d’haver sol·licitat als subcontractistes que no 
estan inhabilitats per a contractar. 

- L’informe tècnic que motiva la contractació d’aquesta despesa no conté 
els elements necessaris que justifiquen de forma adequada la idoneïtat 
del preu acordat. 

 Ja que el contracte té una duració plurianual, recomanem que en els pròxims 
exercicis s’esmenen les incidències descrites. 

4.5.3 Ingressos 

L’import net de la xifra de negocis de l’exercici de 2008 ha pujat a 39.182.562 euros  i 
el seu detall, en euros, és: 

 
Tipus d’activitat Import 

Venda d’entrades 

Cessió d’explotació 

25.504.205 

5.590.000 

Ingressos cafeteria  2.377.730 

Actes i esdeveniments 1.938.332 

D’altres ingressos de vendes 1.518.079 

Ingressos botigues 964.934 

Ingressos aparcament 

Cessió d’imatge 

942.709 

279.573 

Ingressos patrocini 67.000 

Total 39.182.562 

Quadre 13 
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Els ingressos per venda d’entrades han experimentat una disminució del 9,8% respecte 
als registrats pel mateix concepte en l’exercici anterior. 

Els ingressos en concepte de “Cessió d’explotació”, per un import de 5.590.000 euros, 
té el seu origen en la formalització, amb data 11 de desembre de 2007, del contracte de 
cessió dels drets d’explotació del Palau de les Arts per part de CAC, S.A. a favor de la 
Fundació Palau de les Arts Reina Sofia. El termini de duració del dit contracte és de 10 
anys. 

Els ingressos registrats en “D’altres ingressos d’explotació” corresponen a les 
subvencions de caràcter corrent rebudes en l’exercici de 2008. 

Entre les subvencions rebudes figura una concedida per la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esport per a realitzar activitats de foment de l’ús del valencià durant 2008 en 
la Ciutat de les Arts i de les Ciències. Hem comprovat que CAC, S.A. ha subscrit un 
contracte per al foment de l’ús del valencià amb una empresa del sector audiovisual. En 
relació amb el dit contracte recomanem que tant l’import de la garantia com la 
documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera per part de 
l’adjudicatari, s’ajusten al que estableix el plec de clàusules administratives particulars. 

Els ingressos registrats com “Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer i 
d’altres”, per 1.225.964 euros, corresponen, en gran part, a la imputació al resultat de 
l’exercici de les subvencions de capital percebudes de la Generalitat. L’adequada 
comptabilitat d’aquests ingressos es troba condicionada a allò que hem indicat en 
l’apartat 4.3.5 respecte a les subvencions de la Generalitat rebudes en exercicis anteriors 
a 2005. 

Quant als ingressos financers, que pugen a 1.063.791 euros, cal dir que 1.060.986 euros 
corresponen als interessos de demora imputables a l’exercici de 2008 de les liquidacions 
de l’IVA dels exercicis 1998 i 1999. 

4.6 Avals 

Al tancament de l’exercici, l’import global dels avals constituïts pel Grup CAC és de 
10.390.396 euros, entre els quals els dos avals de major import són els que el Grup CAC 
manté amb l’AEAT, per 9.470.195 euros, com a caució per a l’execució provisional de 
la Resolució del TEAR de 30 de maig de 2002, per la qual s’estima parcialment la 
reclamació presentada per la Societat sobre els imports pendents de devolució de l’IVA 
de l’exercici de 2000. 

- 309 - 



Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències. Exercici de 2008 

5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Règim jurídic aplicable a la contractació efectuada per les Societats 

Després de la publicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), el règim de contractació aplicable al Grup CAC és el corresponent als 
poders adjudicadors que no són Administració pública, definits en l’article 3.3 de la dita 
Llei. 

Això comporta que en la preparació dels contractes, el grup CAC haurà de seguir les 
regles establides en l’article 121 de la LCSP, mentre que en la seua adjudicació aplicarà 
el que està estipulat en l’article 174 per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada i en l’article 175 per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en la LCSP que són 
aplicables a tot el sector públic. 

No obstant això, en virtut del que disposa la disposició transitòria setena de la LCSP, 
per a aquells contractes iniciats pel Grup CAC abans del 30 d’abril de 2008, se’ls 
aplicaran les normes contingudes en la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (LCAP), pel que fa a la capacitat de les empreses, procediments de licitació, 
formes d’adjudicació i règim de recursos i mesures cautelars quan el seu import supere, 
IVA exclòs, els 5.150.000 euros per a contractes d’obres i els 206.000 euros per a 
contractes de subministraments, serveis i assistència tècnica. Als contractes distints dels 
indicats se’ls aplicaran els principis de publicitat, concurrència, no discriminació i 
igualtat de tractament. 

5.2 Aspectes generals del procediment de contractació 

El 28 d’abril de 2008, la Comissió Executiva del Consell d’Administració de CAC, 
S.A., en virtut del que disposa l’article 175 de la LCSP, va aprovar unes instruccions 
d’obligat compliment intern per les quals es regulaven els procediments de contractació 
per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

Analitzades aquestes instruccions s’observa que per al dit tipus de contractes, queda 
garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació. 

Hem observat que en aquestes instruccions es consideren com a menors els contractes 
de subministraments i serveis inferiors a 30.000 euros, quan la LCSP estableix com a 
quantitat màxima 18.000 euros. 

D’altra banda, i a efectes de millorar la gestió contractual, recomanem que les referides 
instruccions incorporen per als contractes realitzats, en general, pel grup CAC, els 
aspectes següents: 
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- Un desenvolupament intern de les normes aplicables a tota la contractació del 
sector públic. 

- Les actuacions preparatòries de l’expedient de contractació. 

- La regulació d’altres aspectes de la contractació com ara la modificació dels 
contractes, les pròrrogues i els contractes complementaris. 

El Grup CAC ha difós per Internet el seu perfil del contractant. A més, en compliment 
de l’Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, l’entrada en vigor de la qual va tenir lloc el primer d’octubre de 2008, s’ha 
integrat en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

Els contractes adjudicats en l’exercici els resumim en el quadre següent elaborat de 
conformitat amb la informació facilitada pel Grup CAC, en el qual es mostren el 
nombre i l’import (IVA exclòs) dels expedients tramitats, detallats per tipus de 
contractes i procediments d’adjudicació. 

 

Tipus de contractes Procediments 
d’adjudicació Import adjudicació  Núm. d’expedients 

Obert 4.283.559 66,4% 2 14,3%

Negociat 2.170.270 33,6% 12 85,7%Obres 

Subtotal 6.453.829 100,0% 14 100,0%

Obert 105.500 4,7% 7 19,4%

Negociat 2.131.335 95,3% 29 80,6%Subministraments 

Subtotal 2.236.835 100,0% 36 100,0%

Obert 4.386.462 75,8% 11 16,9%

Negociat 1.399.514 24,2% 54 83,1%Serveis 

Subtotal 5.785.976 100,0% 65 100,0%

Total 14.476.640  115  

Quadre 14 

En l’exercici s’han formalitzat també 38 addendes modificatives per un import conjunt 
de 12.413.773 euros. 

A més a més cal indicar que el grup CAC ha formalitzat durant 2008 un total de 90 
convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades per al foment de diverses 
activitats culturals, esportives, d’investigació i cooperació. 
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5.3 Anàlisi dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada pel Grup CAC en 
l’exercici de 2008, segons el que hem indicat en els parats anteriors, hem seleccionat la 
mostra que detallem en el quadre següent, que representa el 60,5% del total adjudicat en 
l’exercici (sense incloure-hi els contractes menors), segons la informació facilitada per 
la Societat matriu. Així mateix hem efectuat un seguiment dels expedients analitzats en 
els informes de fiscalització d’exercicis anteriors, vigents en 2008. Les xifres es 
mostren euros: 
 
Núm. 
ordre 

Tipus 
(1) 

Procediment 
(2) Objecte Preu 

adjudicació Modificat Inversió 
2008  

1 O PA 
Obres per a l’equipament escènic de la 
sala Martín i Soler del Palau de les Arts 
Reina Sofia de València 

3.844.890 - 1.056.450

2 O PNSP Obres de reparació de la plataforma 
principal i carres del Nivell del Palau 1.400.000 - 1.400.000

3 S PNSP Desenvolupament i subministrament de 
l’exposició “Superhéroes” 850.000 - 850.000

4 S PNSP 
Fabricació, instal·lació i subministrament 
butaques per a la Sala Martín i Soler del 
Palau Reina Sofia de València 

382.285 - 381.585

5 A PA Campanya de publicitat CAC 2008.LOT 1 1.871.519 - 1.871.519

6 A PNSP Contracte patrocini publicitari 403.500 - 403.500

   Total 8.752.194 - 5.963.054

   Seguiment expedients exercicis 
anteriors 

Preu 

adjudicació 
Modificat Inversió 

2008 

1/07 O PA 3ª i 4ª addenda obres pont de l´Assut de 
l´Or. 3 lots 23.233.241 11.257.261 32.363.082

2/07 O PA Obres reurbanització avinguda del Saler 2.054.736 - 205.165

3/07 O PA 1ª i 2ª addenda obres urbanització Camí de 
les Moreres II 1.950.220 - 322.335

4/07 O PNSP Obres provisionals contenció aigües 
pluvials 1.598.166 - 248.937

1/06 O PA Execució obres Àgora i urbanització 
adjacent 41.339.907 - 22.210.493

1/05 A PNSP Projectes i direcció d’obres de l’Àgora  6.361.148 - 999.472

2/05 A PNSP Avantprojecte i projecte bàsic torres M3 15.213.471 - 0

   Total 91.750.889 11.257.261 56.349.484
 

(1) Tipus de contracte: (2) Forma i procediment d’adjudicació 
O: Obres PA:  Procediment obert 
A: Assistència i serveis PNSP:  Procediment negociat sense publicitat 
S: Subministrament    

Quadre 15 
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Tot seguit cometem els aspectes més significatius observats en  la revisió dels 
expedients seleccionats, que han sigut numerats de manera seqüencial per a facilitar la 
seua referència. 

5.3.1 Expedient número 1 

L’11 de novembre de 2008, prèvia adjudicació pel procediment obert, CAC, S.A. 
formalitza un contracte per a l’execució de les obres de l’equipament escènic de la sala 
Martín i Soler del Palau de les Arts Reina Sofia, per un import de 3.844.890 euros més 
IVA. La data d’acabament establida va ser el 12 de gener de 2009. Aquest contracte 
s’inicia amb posterioritat al 30 d’abril de 2008, per la qual cosa es regeix per la LCSP i 
té la condició de contracte no subjecte a regulació harmonitzada. 

No consta en l’expedient  la seua inscripció en el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, ja que la Societat tan sols inscriu els contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. Recomanem que també s’hi inscriguen els contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. 

Amb data 23 de març de 2009, una vegada transcorregut el termini previst de 
finalització de les obres, es formalitza una addenda contractual per a ampliar el termini 
de realització fins el 30 de maig de 2009. 

Recomanem que prèviament a la signatura d’una addenda per la qual s’amplia el termini 
d’execució de les obres, hi haja un acord de pròrroga de les obres o de suspensió 
temporal, en el qual justifiquen les causes del retard. 

El 29 de maig de 2009 se signa de conformitat una acta de recepció parcial en la qual 
s’inclou una relació de les partides per realitzar en el termini de tres mesos. La valoració 
econòmica de les obres executades puja a 3.534.590 euros més IVA. 

Amb data 1 de juny de 2009 es formalitza una nova addenda contractual per la qual 
s’amplia el termini en tres mesos i s’inclou l’execució de les partides no considerades 
en el contracte inicial, per un import de 420.452 euros. No consta en l’expedient cap 
informe justificatiu del director d’obra –que al mateix temps és qui ha redactat el 
projecte inicial– de les causes per les quals el dit projecte no contenia les obres 
addicionals per executar. 

Per tal de millorar la gestió, recomanem que prèviament a l’aprovació d’una addenda 
contractual que implique l’execució de noves partides per realitzar, existisca una 
proposta tècnica motivada pel director facultatiu de l’obra on figure l’import aproximat 
de la modificació, així com  la descripció de les obres que s’hagen de realitzar, tot això 
independentment de la necessària redacció del projecte modificat i de la seua aprovació 
tècnica. 
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5.3.2 Expedient número 2 

El 20 de febrer de 2008, per raó de les inundacions patides per les pluges torrencials de 
setembre i octubre de 2007, CAC, S.A. subscriu un contracte per a l’execució de les 
obres de reparació de la plataforma principal i les carres del nivell del Palau de les Arts 
Reina Sofia, per un import d’1.400.000 euros més IVA. El contracte s’adjudica pel 
procediment negociat sense publicitat. L’expedient de contractació s’inicia amb 
anterioritat al 30 d’abril de 2008, per la qual cosa resulta d’aplicació el que disposa la 
disposició addicional sisena de la LCAP. 

De l’anàlisi d’aquest expedient, hem posat de manifest les incidències següents: 

- CAC, S.A. fonamenta l’elecció del procediment d’adjudicació utilitzat en què la 
naturalesa de l’operació resulta incompatible amb els principis de publicitat i 
concurrència. Tanmateix, en l’expedient no s’acredita suficientment aquesta 
incompatibilitat. 

- No s’ha complit amb les estipulacions contractuals que determinen la confecció 
d’un programa de treball per part del contractista i la constitució d’una Junta de 
Seguretat i Salut. 

- El contractista presenta la garantia definitiva posteriorment a la formalització del 
contracte. 

- Les obres s’executen amb un retard de tres mesos sobre el termini previst. El 
contractista presenta l’informe justificatiu que ho motiva quan les obres s’han 
acabat, quan l’hauria d’haver emés abans de l’acabament del termini previst 
inicialment. 

- L’acta de recepció es formalitza als tres mesos de l’execució de les obres, 
superant el període d’un mes estipulat en el contracte. 

5.3.3 Expedient número 3 

CAC, S.A. formalitza el 4 de febrer de 2008, per un import de 850.000 euros més IVA, 
un contracte l’objecte del qual és el desenvolupament i subministrament de l’exposició 
“Superhéroes”. CAC, S.A. adjudica aquest contracte pel procediment negociat sense 
publicitat per raó distinta a la quantia. L’expedient de contractació s’inicia abans del 30 
d’abril de 2008, per la qual cosa hi són aplicables les prescripcions de l’article 2.1 de la 
LCAP. 

Com a resultat del treball realitzat s’han posat de manifest les incidències següents: 

- No s’hi han elaborat els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques. 
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- No hi ha una aprovació de l’expedient mitjançant resolució motivada per part de 
l’òrgan de contractació. Tampoc no figura una resolució expressa d’adjudicació 
per part de dit òrgan. 

5.3.4 Expedient número 4 

El 29 d’abril de 2008 se signa un contracte per a la fabricació, instal·lació i 
subministrament de butaques en la sala Martín i Soler del Palau de les Arts Reina Sofia. 
S’adjudica per 382.285 euros més IVA, pel procediment negociat sense publicitat per 
raó distinta de la quantia. L’expedient de contractació s’inicia amb anterioritat al 30 
d’abril de 2008, per la qual cosa es regeix per les prescripcions de l’article 2.1 de la 
LCAP. 

De l’anàlisi de l’expedient s’observa el següent: 

- No s’ha sol·licitat a l’adjudicatari cap declaració responsable que no concórrega 
cap circumstància que impedisca la possibilitat de contractar. 

- La recepció del subministrament s’efectua amb un retard de cinc mesos sobre el 
termini establit en el contracte. En l’expedient no es justifiquen els motius que 
originen el dit retard. 

5.3.5 Expedient número 5 

El 5 de febrer de 2008, prèviament a la licitació per concurs, CAC, S.A. formalitza un 
contracte que té per objecte la planificació, compra i seguiment de la campanya de 
publicitat de 2008 per al Museu i l’Hemisfèric, per un import d’1.871.519 euros més 
IVA. L’expedient de contractació s’inicia abans del 30 d’abril de 2008, per la qual cosa 
es regeix per les prescripcions de l’article 2.1 de la LCAP. 

L’expedient revisat s’ha tramitat d’acord amb la normativa aplicable i no hi hem 
detectat incidències. 

5.3.6 Expedient número 6 

Amb data 1 d’abril de 2008, CAC, S.A. formalitza un contracte de patrocini publicitari 
amb un club esportiu per un import de 403.500 euros, el qual es compromet a exhibir la 
marca “Comunitat Valenciana” en tots els esdeveniments nacionals i internacionals en 
què participe des de la signatura del contracte fins l’acabament de la temporada 2007-
2008. 

El contracte s’adjudica pel procediment negociat sense publicitat per raó distinta de la 
quantia. 

Com a resultat de la revisió de l’expedient cal fer les observacions següents: 
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- No queda justificada suficientment l’oportunitat i conveniència de la no 
aplicació dels principis de publicitat, concurrència i objectivitat en la selecció de 
l’entitat patrocinada. 

- El certificat presentat per l’entitat patrocinada en el qual acredite estar al dia en 
el compliment de les obligacions tributàries no té data de validesa. 

5.3.7 Seguiment dels expedients d’exercicis anteriors 

Pel que fa a l’expedient 1/07, el 10 de desembre de 2008, es va signar l’acta de posada 
en marxa del pont, sense perjudici del futur lliurament a l’Ajuntament de València. 

Al tancament de l’exercici de 2008, l’import certificat dels lots 1 i 3, excedeix en 
10.551.150 i 1.169.355 euros, respectivament, a l’import contractat sense que s’hi haja 
formalitzat prèviament una modificació contractual que justifique les desviacions. Si bé 
amb posterioritat a la recepció de les obres la direcció facultativa ha tramés els projectes 
modificats que han sigut informats favorablement per l’àrea d’infraestructures de CAC, 
S.A., i es troben pendent d’aprovar. 

Recomanem que l’elaboració i aprovació dels projectes modificats, així com la 
formalització del corresponent contracte, es realitze abans de l’execució de les obres. 

Quant als expedients 2/07 i 3/07, en 2008 s’han lliurat les obres executades a 
l’Ajuntament de València destinades a ús públic, sense que s’haja efectuat una valoració 
de les obres lliurades en el primer cas. 

L’obra corresponent a l’expedient 4/07 s’ha acabat i rebut en 2008. la garantia 
complementària mensual del 5% de l’obra executada que, d’acord amb el contracte 
subscrit s’havia de presentar amb cada certificació, es constitueix de forma conjunta en 
finalitzar les obres. 

En l’expedient 1/06, abans del termini previst d’execució de les obres, el contractista 
sol·licita una ampliació del període d’execució en 10 mesos que CAC, S.A. aprova, si 
bé no s’ha signat  la corresponent addenda contractual. Recomanem, per tant, que es 
formalitzen contractualment les variacions dels terminis d’execució prevists inicialment. 

Per acabar, en referència als expedients 1/05 i 2/05 repetim el que hem assenyalat  en 
els informes de fiscalització d’exercicis anteriors. 

5.4 Anàlisi dels convenis subscrits en l’exercici 

De la relació dels convenis subscrits per CAC, S.A., segons la informació facilitada per 
la Societat, s’ha seleccionat l’expedient més significatiu per la seua quantia. 

Es tracta d’un conveni formalitzat el 16 de juny de 2008 amb l’Ajuntament de València 
perquè aquest execute les obres del projecte d’urbanització en el jardí del Túria, sector 
XIV. El conveni es signa per a adoptar una solució definitiva que evite el risc 
d’inundació en el complex de la Ciutat de les Arts. 
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El cost del projecte és de 3.347.350 euros més IVA; dels quals CAC, S.A. financia el 
84,17% i l’Ajuntament el 15,83% restant. 

De la revisió de l’expedient, al marge del que hem exposat en l’apartat 4.3.2 a), no 
n’hem observat incidències. 
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6. AUDITORIA DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ 

6.1 Introducció 

Com una part de la fiscalització de l’exercici, hem realitzat una revisió dels sistemes 
d’informació que donen suport a la gestió econòmica de la Societat. En particular, s’han 
revisat els control generals dels sistemes d’informació de CAC, S.A., els controls 
implantats en l’aplicació informàtica utilitzada per a gestionar els processos 
administratius de despeses i d’inversions de la Societat, així com el procés de generació 
dels apunts comptables i de la informació financera, a fi de determinar el grau de 
fiabilitat dels controls interns implantats per l’empresa en la gestió i comptabilitat de les 
despeses i inversions i realització dels pagaments corresponents. 

Els processos de gestió i tramitació d’expedients de compres i inversions són una 
activitat crítica en CAC, S.A., ja que recolzen el nucli de l’activitat de la Societat i pel 
volum monetari gestionat tenen un impacte molt significatiu en els comptes anuals. 

Per tant, aquestes aplicacions i sistemes d’informació requereixen una total 
disponibilitat i grau de confidencialitat i integritat de les dades processades i transmeses 
per aquests sistemes i xarxes, minimitzant els riscs suportats fins el nivell que la 
Societat considere assumible. 

Mitjançant el seguiment del flux d’informació que genera la gestió de compres i 
inversions per mitjà de l’aplicació informàtica, hem avaluat els riscs principals en cada 
fase de tramitació i analitzat els controls automàtics inclosos en l’aplicació per a minvar 
els riscs existents. L’objectiu ha sigut determinar el nivell de control de l’aplicació per a 
garantir la correcta tramitació dels expedients, disminuint el rics d’errors i irregularitats 
i garantint la integritat i confidencialitat de la informació. 

D’altra banda, ja que la dita aplicació està suportada pels sistemes informàtics generals 
de CAC, S.A., l’auditoria també ha inclòs l’anàlisi dels controls generals de l’entorn de 
tecnologies d’informació (TI) de la Societat: canvis de programa, accés lògic i 
operacions de TI. Per a poder confiar en els controls de les aplicacions és un requisit 
fonamental que els controls generals de l’entorn de TI de la Societat siguen efectius i, 
per tant, garantisquen el bon funcionament de les aplicacions. En cas contrari no s’hi 
podria confiar. 

El disseny, la implantació i el bon funcionament de tots aquests controls en els sistemes 
d’informació és una responsabilitat que correspon als òrgans de direcció de la Societat. 

Ateses les limitacions inherents a qualsevol control intern i, en concret, dels controls 
que l’organització de l’àrea de sistemes de CAC, S.A. té implantats, poden existir fets 
motivats per errors o irregularitats que no hagen sigut detectats en la verificació 
efectuada. 
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La revisió duta a terme ha posat de manifest que l’ambient de control existent sobre els 
sistemes d’informació i els seus processos de gestió, aporta un nivell de confiança 
raonable sobre el procés de generació de la informació financera dins dels processos de 
negoci revisats, garanteix la integritat, disponibilitat i confidencialitat de la informació, i 
que els objectius de l’àrea de sistemes es troben alineats amb els objectius generals de la 
Societat, i gestiona els recursos de forma eficient. 

A més, en els apartats 6.3 i 6.4 del present Informe destaquem fets i circumstàncies 
observades la persistència dels quals podria afectar la fiabilitat i seguretat dels sistemes 
d’informació de CAC, S.A. i les recomanacions que se’n deriven. 

6.2 Situació actual dels processos de gestió dels sistemes d’informació 

Una vegada finalitzada la revisió dels sistemes d’informació podem concloure que el 
nivell general de control en la gestió dels dits sistemes en CAC, S.A. és elevat, sobretot 
si el comparem amb altres empreses i organismes públics. En aquest sentit, en general, 
hem identificat la sèrie de fortaleses següents:  

- Hi ha una política de seguretat corporativa d’alt nivell on la direcció es 
compromet a garantir la seguretat dels sistemes d’informació. 

- La Societat ha implantat un sistema de gestió de la seguretat de la informació 
(SGSI) el qual garanteix que s’han implantat els controls pertinents per a reduir 
el risc existent a un nivell acceptable. En relació amb això, CAC, S.A. ha 
obtingut la certificació sobre el sistema de gestió de seguretat de la informació 
ISO 27001. 

- De forma habitual tots els canvis en les aplicacions rellevants són 
convenientment avaluats i se n’estableix la prioritat. Així mateix, s’hi fan proves 
abans d’aplicar-los. 

- La política de contrasenyes d’accés al domini acompleix els requeriments de 
seguretat mínims. 

- L’emmagatzemament de les contrasenyes dels usuaris administradors dels 
diferents sistemes es realitza de forma adequada en un sobre guardat en un 
armari ignífug.  

- El nivell de documentació general de les polítiques i procediments relacionats 
amb la gestió dels sistemes d’informació és adequat. Hi ha procediments 
formalitzats per la majoria de processos crítics referents a la seguretat de la 
informació. 

- Hi ha revisions periòdiques establides per als diferents processos i procediments 
en l’àrea dels sistemes d’informació que garanteixen el seu bon funcionament. 
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- Existeix un pla de continuïtat de negoci i un pla de contingències informàtiques 
degudament formalitzats i documentats. Es realitzen proves periòdiques del pla 
de contingències. 

6.3 Àrea de controls generals dels sistemes d’informació 

En l’àmbit dels controls generals dels sistemes d’informació, tot seguit detallem 
breument aquells aspectes o àrees de millora més rellevants: 

a) Govern de les tecnologies d’informació (TI) 

a.1) CAC, S.A. disposa d’un pla estratègic de seguretat de la informació en el 
qual es defineixen clarament els projectes i tasques que la Societat ha de 
realitzar per a esmenar les debilitats de seguretat identificades i complir 
amb els requeriments i objectius de seguretat corporatius. El pla ha 
d’estar alineat amb les necessitats de negoci i per això recomanem que la 
direcció de la Societat l’aprove formalment. 

b) Canvis de programes 

b.1) Recomanem definir i aprovar un procediment formalitzat de gestió de 
canvis dels programes. El procediment ha d’abastar des de la sol·licitud 
inicial fins a la posada en funcionament dels canvis, i definir clarament el 
flux de peticions i autoritzacions, així com les funcions i responsabilitats 
del personal involucrat en cada una de les fases. A més, el procediment 
ha de garantir que es documente suficientment la sol·licitud del canvi, 
l’autorització dels responsables funcionals, les proves, l’aprovació dels 
usuaris finals i la posada en funcionament de l’aplicació. 

El procediment ha d’incloure una adequada segregació de funcions en la 
posada en funcionament dels canvis sobre l’aplicació SAP. Els permisos 
per a realitzar transports dels programadors han de ser restringits de 
manera que els transports els duga a terme el personal que no tinga accés 
a l’entorn de desenvolupament. En el cas de ser impossible establir una 
adequada segregació de funcions, caldria implementar controls 
compensatoris. 

c) Accés lògic i seguretat física 

c.1) Hem detectat algunes debilitats en la gestió de la política de contrasenyes 
i d’usuaris inactius. Per a esmenar-les recomanem: 

- Definir i implementar una política de contrasenyes adequada en tots els 
sistemes d’informació de CAC, S.A. En aquells sistemes en què els 
usuaris finals tinguen accés, cal habilitar un període de caducitat de 
contrasenya com a màxim de 90 dies. La longitud mínima ha de ser de 6 
caràcters i s’haurien d’habilitar regles de complexitat d’obligat 
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compliment per a evitar que les contrasenyes escollides pels usuaris 
siguen fàcilment deduïbles. La política de contrasenyes ha de ser també 
aplicada als usuaris administradors. 

- Definir procediments per a l’accés dels administradors del sistema 
operatiu AIX. Aquests procediments han de garantir el seguiment i 
revisió dels accessos i operacions realitzades. 

- Que en els procediments periòdics existents de revisió d’usuaris en el 
sistema operatiu Windows 2003 s’incloga la revisió dels comptes 
d’usuari inactius. 

- En el cas del sistema SAP els dits procediments periòdics sí que 
consideren la revisió dels comptes inactius de l’usuari, però s’han de 
realitzar amb la periodicitat establida. 

c.2) Els perfils definits en l’aplicació SAP presenten aspectes de millora pel 
que fa a la segregació de funcions i permisos d’administració de 
sistemes. Recomanem revisar els conflictes de segregació de funcions 
perquè cap usuari tinga accés simultàniament a transaccions 
incompatibles en el procés del negoci, tret dels casos degudament 
justificats i autoritzats. 

c.3) Es recomana posar en marxa quan més prompte millor el procediment de 
modificació d’usuaris segons va ser definit per la Societat en l’any 2008. 
D’aquesta manera totes les modificacions de perfil seran autoritzades 
pels responsables corresponents i quedarà registrada cada modificació i 
autorització. 

 També recomanem millorar l’actual registre d’altes i baixes perquè es 
facen en un termini de temps raonable d’acord amb la data efectiva 
d’alta/baixa de Recursos Humans. En el cas de les altes i modificacions 
s’haurien de detallar clarament els perfils sol·licitats per a cada usuari 
(en especial aquells corresponents al sistema SAP), així com l’usuari 
peticionari que hauria de ser en qualsevol cas un usuari autoritzat. 

 La identificació del responsable que autoritza el registre de les 
altes/baixes/modificacions de perfil i usuaris presenta aspectes de 
millora. 

c.4) S’han de revisar les transaccions SAP que atorguen majors privilegis als 
usuaris per garantir que sols les tenen assignades aquells que realment les 
necessiten segons les funcions que realitzen. Ha de regir el principi 
d’atorgar les mínimes autoritzacions necessàries per a l’execució de les 
tasques assignades a cada usuari. 
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c.5) En centre del procés de dades (CPD) de CAC, S.A. no disposa de 
mecanismes d’extinció automàtica d’incendis, per la qual cosa 
recomanem que s’hi instal·le un d’aqueixos sistemes.  

 Es recomana reforçar els mecanismes d’accés físic de tal forma que es 
previnga l’accés al departament de sistemes de personal estrictament 
autoritzat. 

d) Operacions de TI 

d.1) Es recomana que en els procediments formalitzats per a la realització de 
còpies de seguretat es detalle de forma general l’estratègia de còpies de 
seguretat duta a terme: freqüència, tipus de còpia (total, incremental, 
diferencial), estratègia de rotació de suports, etc. 

 En particular resulta recomanable emmagatzemar en una ubicació 
externa a la seu del departament de sistemes una còpia de seguretat de 
tots els sistemes, aplicacions i dades crítiques per a la Societat, de 
manera que en cas de desastre no es veja també afectada. La freqüència 
d’emmagatzemament extern haurà de ser definida en el procediment de 
còpies de seguretat, encara que recomanem que siga com a mínim 
setmanal o mensual. 

d.2) Recomanem que es documenten més detalladament els resultats de les 
proves de restauració dutes a terme en CAC, S.A. S’han de detallar 
clarament els passos seguits durant tot el procés, el seu resultat, així com 
les incidències que hagen tingut lloc i les solucions que s’hi ha aportat. 

d.3) Es recomana que s’establisquen de manera formal procediments 
periòdics per a realitzar proves d’intrusions i anàlisi de vulnerabilitats 
detallats de forma que es garantisca que en cada moment la configuració 
dels elements de la xarxa és la més adequada per a provenir possibles 
atacs. La periodicitat hauria de ser anual o biennal.  

d.4) Encara que el nivell actual d’adequació al Reglament 1.720/2007 de la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) és elevat, presenta aspectes 
millorables, per la qual cosa recomanem la plena adaptació a la dita 
normativa. 

6.4 Àrea de controls sobre cicles de negoci i aplicacions informàtiques 

El procés de gestió de les compres i inversions es gestiona íntegrament per mitjà d’una 
aplicació SAP. S’ha analitzat el disseny del dit procés de gestió i la seua configuració en 
l’aplicació, identificant els riscs existents i els controls necessaris per a reduir-los. Hem 
comprovat els controls implantats i el seu adequat funcionament. 
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El disseny del procés, la seua descripció, la formalització i implantació poden 
considerar-se d’alta qualitat, i existeixen controls que permeten garantir el seu 
funcionament eficaç. No obstant això, en el curs del treball realitzat hem identificat una 
sèrie d’aspectes millorables que detallen a continuació: 

a) A fi de millorar la fiabilitat i l’eficiència del procediment de compres, 
recomanem que s’implemente un control pressupostari automatitzat (actualment 
és manual), de manera que el sistema comprove automàticament si les 
sol·licituds de comanda introduïdes superen el pressupost assignat a un 
departament i en tal cas que impedisca la creació de la comanda. Així s’evitaria 
la possibilitat de l’error humà en la realització del dit control. 

b) El sistema ofereix la possibilitat d’alliberar (autoritzar) sol·licituds de comanda 
que no incloguen tota la informació requerida: informe tècnic, ofertes a 
proveïdors en nombre corresponent a l’import de la comanda, valoració, etc. El 
departament de compres controla manualment aquestes situacions excepcionals 
prèviament a l’alliberament  de la comanda. 

 Seria desitjable que existís un control automàtic perquè les sol·licituds de 
comanda no puguen ser alliberades mentre no complisquen tots els requisits 
establits. 

 En aquest sentit, segons se’ns ha informat, la Societat té previst implementar en 
el futur un mòdul de procés mitjançant el qual es podrà configurar el sistema per 
a realitzar aquestes comprovacions automàticament. 

c) S’ha observat que el sistema permet modificar els imports de les comandes de 
compres una vegada autoritzats sense necessitat de tornar a passar de nou pel 
procés d’alliberament, quan el dit canvi, en import, no comporta una 
modificació en l’estratègia d’autorització. Recomanem que es transforme el 
funcionament actual de l’aplicació SAP perquè les modificacions dels imports 
de la comanda, una vegada alliberada, siguen autoritzades per les persones 
responsables del procediment o almenys notificades abans de tramitar-les. 

d) Recomanem que s’elabore i aprove formalment un procés de compres específic 
amb la gestió del Parc Oceonagràfic. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present Informe, hem assenyalat les incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables del Grup CAC 
han de prendre mesures correctores per a evitar-les en exercicis futurs.  

A més efectuem les recomanacions que indiquem tot seguit, destacant prèviament les 
recomanacions d’informes d’exercicis anteriors, ateses pel Grup CAC. 

Cal destacar que el Grup CAC, mitjançant un escrit dirigit a aquesta Sindicatura de data 
9 de setembre de 2009, ens ha comunicat les mesures adoptades a l’objecte d’atendre les 
incidències assenyalades en l'informe de l’exercici anterior; aquestes mesures han sigut 
comprovades en la fiscalització del present exercici. 

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

a.1) S’acompleix el principi de la meritació en el reflex comptable dels 
interessos derivats de l’ajornament del pagament de les certificacions 
d’obra. 

a.2) S’ha revisat el sistema de control intern establit en relació amb les 
despeses meritades, la factura de la qual es troba pendent de recepció en 
finalitzar l’exercici. 

a.3) Determinades recomanacions en relació amb la contractació efectuada 
per CAC, S.A. s’han considerat i posat en pràctica al llarg de l’exercici 
de 2008. 

b) Considerem oportú mantenir les recomanacions següents proposades en 
informes d’exercicis anteriors:  

b.1) Els projectes d’obra que haja d’executar CAC, S.A. han de ser revisats, 
per tal que desenvolupen de forma precisa, detallada i raonablement 
valorada la totalitat de l’obra que s’haja d’executar i així evitar, tant com 
siga possible, modificacions successives que alteren de forma 
significativa el projecte inicial, el preu de licitació i el termini 
d’execució. 

b.2) CAC, S.A. hauria de documentar de forma adequada i suficient els 
retards i les modificacions observats en l’execució de les obres dels 
projectes que hem analitzat en els apartats 4.3.2 i 5.3 del present 
Informe, a fi de millorar la gestió dels contractes. 

b.3) Les certificacions d’obres corresponents al projecte de construcció del 
Palau de les Arts i el seu equipament escènic, caldria formalitzar-les 
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adequadament i expedir-les en els terminis acordats en el contracte; tal 
com indiquem en l’apartat 4.3.2.a). 

b.4) Els imports facturats a l’Ajuntament de València pel finançament de les 
obres executades per CAC, S.A., s’haurien de comptabilitzar seguint els 
criteris indicats en els apartats 4.3.1 i 4.3.2. 

b.5) Si bé hem observat millores respecte a l’exercici anterior, els inventaris 
d’immobilitzat del Grup CAC haurien d’integrar tots els elements 
d’aquesta naturalesa, a fi de garantir-ne l'adequada custòdia i de facilitar 
el control i seguiment adequats. 

b.6) Caldria revisar el valor assegurat de l’immobilitzat i ampliar la cobertura 
si és considera necessari, tal com indiquem en l’apartat 4.3.2 f) 

b.7) CAC, S.A. hauria de revisar el saldo del compte "Clients", a l’objecte de 
reclassificar o depurar els saldos deutors de dubtós cobrament; tal com 
indiquem en l’apartat 4.3.3.a). 

c) Les següents recomanacions són sobre d’altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici: 

c.1) S’hauria de documentar formalment la cessió a CAC, S.A. dels terrenys 
integrats als voltants del Palau de les Arts, Museu i Planetari, de manera 
que se’n concreten els termes i condicions. A més, els pagaments 
efectuats per compte de la Generalitat per adquirir aquests terrenys s’han 
de comptabilitzar com a immobilitzat material i no com a immobilitzat 
intangible, d’acord amb el que hem especificat en l’apartat 4.3.1. 

c.2) S’ha de concretar l’import de les parts del Palau de les Arts a les quals no 
resulta aplicable l’augment  de la vida útil, segons el que indiquem en 
l’apartat 4.3.2.a) 

c.3) Tal com expressem en l’apartat 4.3.2 a), CAC, S.A. ha d’analitzar la 
situació jurídica i econòmica de la cessió del Palau de les Arts, per a 
classificar-la, si escau, com a inversió immobiliària en el balanç, segons 
els nous criteris del nou Pla General de Comptabilitat. 

c.4) En els pròxims exercicis s’haurien d’esmenar les deficiències indicades 
en l’apartat 4.5.2 en relació amb l’organització de l’esdeveniment 
musical “MTV WINTER” 

c.5) Les instruccions de contractació haurien de recollir els aspectes posats de 
manifest en l’apartat 5.2. 

c.6) Igual que els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada també s’han d’inscriure 
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en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, tal com ho 
expressen en l’apartat 5.3.1. 

c.7) Pel que fa als sistemes d’informació revisats, en els apartats 6.3 i 6.4 
hem assenyalat les àrees de millora en què s’ha d’actuar per a minimitzar 
els riscs relacionats amb el processament i la gestió de la informació. 

 


	Préstec sindicat, tram A
	Finançament a llarg termini
	Tipus d’activitat


