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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 conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
comprovar l'adequació de l'aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la 
introducció del nou Pla General de Comptabilitat i si la presentació dels comptes anuals 
de l'exercici de 2008 de Projecte Cultural de Castelló, S.A.U. (PCC) s'ha fet en temps i 
forma; així com si es compleixen les formalitats exigides per la normativa aplicable. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de PCC estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, el 
compte de pèrdues i beneficis, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos 
d'efectiu i la memòria, tot corresponent a l'exercici finalitzat en la dita data, i els 
adjuntem integres –juntament amb l'informe d'auditoria– en l'annex d'aquest Informe. 
Aquests comptes foren formulats pels administradors de la societat el 6 d'abril de 2009, 
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), 
conformement a la normativa aplicable, el 29 de juny de 2009, juntament amb l'informe 
d'auditoria. 

El citat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG 
amb la col·laboració d'una firma privada d'auditoria. 

En aqueix informe s'emet una opinió amb dos advertiments, derivats de dues incerteses 
relatives a la gestió continuada i a la repercussió comptable que es pot produir si els 
drets de propietat dels edificis construïts per PCC (on s'ubiquen el Museu de Belles Arts 
i l'Espai d'Art Contemporani) són registrats de forma "pro indiviso" a favor de la 
Generalitat i de la Diputació de Castelló. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a comprovar si l'aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la 
introducció del nou Pla General de Comptabilitat, així com la formalització i 
presentació dels comptes anuals, han sigut adequades. 

D'acord amb això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "Principi i normes d'auditoria del sector públic", elaborats 
per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat 
Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Els dits procediments han consistit en la realització de proves 
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selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
d'aplicació en aquest cas, considerant els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, s'ha revisat el compliment, per part de PCC, de la 
legalitat vigent aplicable per a l'adequada formalització i presentació dels comptes 
anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació –per mitjà de proves selectives– del 
compliment dels aspectes més 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 per 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Decret 203/1997, de primer de juliol, del Govern Valencià, per mitjà del qual es 
constitueix la Societat. 

- Estatus de la Societat. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast indicat en l'apartat 1.2.1, no s'han posat 
de manifest fets o circumstàncies derivats del procés de transició al nou Pla General de 
Comptabilitat que afecten de forma significativa l'adequada presentació dels comptes 
anuals. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.2, s'ha detectat 
durant el període objecte de fiscalització el següent incompliment significatiu de la 
normativa aplicable, en relació amb l'adequada formalització i presentació dels comptes 
anuals: 

- Tal i com s'indica en l'apartat 4.1, a conseqüència de les pèrdues acumulades el 
patrimoni net de PCC a 31 de desembre de 2008 presenta un valor negatiu de 
23.092.592 euros. Per tant, la Societat es troba en un dels supòsits de dissolució 
prevists en l'article 260 de la Llei de Societats Anònimes, en descendir el 
patrimoni net per sota de la meitat del capital social. 

 En aquest sentit, el 5 de juny de 2009 el Consell, constituït en Junta General 
d'Accionistes de PCC, ha aprovat una ampliació de capital per import de 
13.597.897 euros, mitjançant l'emissió de 4.525 accions de 3.005,06 euros de 
valor nominal cada una, que mitiga –encara que no soluciona– la situació de 
desequilibri patrimonial. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Mitjançant el Decret 203/1997, de primer de juliol, del Govern Valencià, s'acorda la 
constitució de PCC i se n'aproven els Estatuts. 

El citat Decret estableix que la Societat es regirà per les normes de dret privat i que 
tindrà la consideració d'empresa de la Generalitat, d'acord amb l'article cinqué de la 
LHPG; per tant, es regularà per mitjà d'aquesta Llei en aquelles matèries que hi siguen 
d'aplicació. En l'actualitat, depén de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. 

El seu objecte social, segons els Estatuts, és la promoció, organització i gestió de totes 
aquelles activitats que requerisca la preparació, realització i posada en funcionament del 
projecte de la Generalitat denominat "Projecte Cultural de Castelló". 

Actualment, el capital social de PCC és de 25.487.455 euros, representat per 8.588 
accions nominatives de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, totalment subscrites i 
desemborsades. 

Els òrgans de govern de la Societat són la Junta General d'Accionistes i el Consell 
d'Administració. 

L'article 13 dels Estatuts estableix que, en el si del Consell d'Administració, es 
constituirà una Comissió Executiva Permanent que estarà formada per un mínim de cinc 
membres i un màxim de set. Aquesta comissió, que ara solament està composta per tres 
membres, no s'ha reunit fins a la data. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Atenent al contingut de l'informe de gestió de la Societat de l'exercici de 2008, el 
nombre de visitants o espectadors de cada un dels cinc espais en què es desenvolupa 
l'activitat de PCC ha sigut el següent: Museu de Belles Arts, 38.608 visitants; Teatre 
Principal de Castelló, 41.670 espectadors; Auditori i Palau de Congressos de Castelló, 
88.283 espectadors; Palau de Congressos de Peníscola, 26.446 espectadors, i Espai d'Art 
Contemporani de Castelló, 50.103 visitants. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE 
L'ÀREA REVISADA 

4.1 Revisió formal dels comptes anuals i aspectes generals 

A conseqüència de les pèrdues acumulades, el patrimoni net de PCC a 31 de desembre 
de 2008 presenta un valor negatiu de 23.092.592 euros. Per tant, la Societat es troba en 
un dels supòsits de dissolució prevists en l'article 260 de la Llei de Societats Anònimes, 
ja que el seu patrimoni net ha descendit per sota de la meitat del capital social. 

En aqueix sentit, el 5 de juny de 2009 el Consell, constituït en Junta General 
d'Accionistes de PCC, ha aprovat una ampliació de capital per un import de 13.597.897 
euros, mitjançant l'emissió de 4.525 accions de 3.005,06 euros de valor nominal cada 
una, que mitiga –encara que no soluciona– la situació de desequilibri patrimonial. 

La Societat no disposa del llibre d'actes de les reunions celebrades per la Junta General 
d'Accionistes (el Consell) que requereix l'article 26 del Codi de Comerç. Es limita a 
arxivar cronològicament tots els certificats d'actes del Consell. 

Les actes del Consell d'Administració porten la signatura del secretari; però manquen 
del vist-i-plau del president. 

Els comptes han sigut formulats pels administradors el 6 d'abril de 2009, fora del 
termini màxim de tres mesos comptats a partir del tancament de l'exercici social (31 de 
març de 2009), establit en la normativa mercantil aplicable. 

A partir de l'anàlisi del contingut de la memòria, s'observa que aquesta omet la 
informació següent: 

- Característiques dels elements de l'immobilitzat intangible i material que es 
troben totalment amortitzats i en ús. 

- Import dels actius de l'immobilitzat intangible i material finançats amb 
subvencions. 

- Valor en els llibres de cada categoria d'instruments financers, d'acord amb els 
models que determina a aqueix efecte el Pla General de Comptabilitat. 

- Ingressos i despeses financers calculats per aplicació del mètode d'interés 
efectiu. 

4.2 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que PCC ha preparat aplicant el 
Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007. 
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D'acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l'exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials; raó per la qual no mostren 
xifres comparatives. 

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

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

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passiu registrades en els 
assentaments de transició, són raonables segons les regles descrites en les disposicions 
transitòries del Reial Decret 1.514/2007. 

S'ha comprovat que en la nota de la memòria 2.d, "Comparació de la informació i 
aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables", es recullen el balanç i 
el compte de pèrdues i beneficis inclosos en els comptes anuals de l'exercici de 2007, 
formulats segons el Pla General de Comptabilitat vigent en el dit exercici, juntament 
amb una explicació de les principals diferències entre els criteris aplicats en l'exercici de 
2007 i en el de 2008; així com la quantificació de l'impacte que produeix aqueixa 
variació de criteris comptables en el patrimoni net a 1 de gener de 2008, data de la 
transició comptable. 
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4.3 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de Projecte Cultural de Castelló a 31 de desembre de 2008, en euros, és el 
següent: 

 
ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

Actiu corrent 

Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 

Inversions financeres a curt termini 

Perioditzacions a curt termini 

Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 

77.543.442 

182.413 

77.361.029 

5.307.451 

4.771.299 

744 

33.998 

501.410 

Total actiu 82.850.893 
  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-08 

Patrimoni net 

Fons propis 

Subvencions, donacions i llegats 

Passiu no corrent 

Deutes a llarg termini 

Passiu corrent 

Deutes a curt termini 

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 

(23.092.592) 

(29.085.441) 

5.992.849 

44.651.192 

44.651.192 

61.292.293 

55.302.493 

5.989.800 

Total patrimoni net i passiu 82.850.893 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis de 2008 de Projecte Cultural de Castelló es mostra a 
continuació, en euros. 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  836.420 

Aprovisionaments (5.286.656) 

D'altres ingressos d'explotació 1.474.611 

Despeses de personal (1.684.363) 

D'altres despeses d'explotació (5.339.792) 

Amortització de l'immobilitzat (3.845.992) 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d'altres 302.585 

Resultat d'explotació (13.543.187) 

Ingressos financers 56.916 

Despeses financeres (7.362.742) 

Resultat financer (7.305.826) 

Resultat abans d'imposts (20.849.013) 

Resultat exercici operacions continuades (20.849.013) 

Resultat de l'exercici (20.849.013) 

Quadre 2 
 

 

- 555 - 



Projecte Cultural de Castelló, S.A.U. Exercici de 2008 

- 556 - 

5. RECOMANACIONS 

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

A més a més, escau efectuar les recomanacions següents: 

a) La composició i el funcionament de la Comissió Executiva Permanent del 
Consell d'Administració, s'hauria d'adaptar al que s'estableix en els Estatus de la 
Societat; d'acord amb el que s'assenyala en l'apartat 3.1. 

b) Les actes del Consell d'Administració han de contenir el vist-i-plau del 
president; conformement al que hem indicat en l'apartat 4.1. 

c) La Societat ha de portar un llibre d'actes on consten tots els acords adoptats per 
la Junta General. 

d) Els comptes anuals, els haurien de formular els administradors dins del termini 
previst a aqueix efecte en la normativa mercantil; segons el que hem exposat en 
l'apartat 4.1. 

e) La memòria ha de contenir la informació que s'enumera en l'apartat 4.1. 

 

 


