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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, la fiscalització efectuada ha tingut per 
objecte determinar si els comptes anuals de l'exercici de 2008 de Societat Projectes 
Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. (SPTCV) es presenten de forma 
adequada, d'acord amb els principis comptables que hi són d'aplicació; així com 
verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l'exercici citat. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern d'SPTCV; en els diferents apartats d'aquest 
Informe s'assenyalen aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora 
per part dels òrgans responsables de la Societat. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d'SPTCV estan formats pel balanç abreujat a 31 de desembre de 
2008, el compte de pèrdues i beneficis abreujat, l'estat de canvis en el patrimoni net i la 
memòria abreujada corresponents a l'exercici terminat en la data citada, i els adjuntem 
íntegres en l'annex d'aquest Informe, juntament amb l'informe d'auditoria. Els dits 
comptes foren formulats pels administradors de la Societat el 31 de març 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 –conformement a la 
normativa aplicable– el 29 de juny de 2009, juntament amb l'informe d'auditoria. 

L'esmentat informe d'auditoria és resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent 
al que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la Intervenció 
General de la Generalitat amb la col·laboració d'una firma privada d'auditoria 
contractada per aquella. En aqueix informe s'emet una opinió amb una limitació a l'abast 
i un advertiment (relatius a les inversions realitzades en societats del grup i associades), 
i dues incerteses (una d'ocasionada pels litigis en curs pendents de resolució i una altra 
de relativa al necessari suport financer de la Generalitat per a la continuïtat de la 
Societat). 

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

La fiscalització ha comprés també la comprovació de l'adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 
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També s'ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en l'informe 
de fiscalització de l'exercici de 2007. 

Hem practicat les proves d'auditoria financera que s'han considerat pertinents, 
conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", aprovats 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 que han sigut aplicables en 
aquest cas. 

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 la 
Societat, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici finalitzat el 
31 de desembre de 2008. 

La dita revisió a consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el 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 d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana; text refós aprovat per 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

- Llei de Societats Anònimes; text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1.564/1989, de 22 de desembre. 

- Acord del Govern de la Generalitat Valenciana de 26 de novembre de 1996, per 
mitjà del qual es crea la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. 

- Estatuts de la Societat. 

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

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

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
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- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, per mitjà del qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es 
regulen els registres oficials de contractes i contractistes i d'empreses 
classificades de la Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

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

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, i amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.1, s'han posat de 
manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables que hi són 
d'aplicació: 

a) Atés que els fons propis d'Aeroport de Castelló, S.L. a 31 de desembre de 2008 
han donat un import negatiu de 17.023.762 euros, SPTCV, com a propietària del 
99,56% del capital d'aqueixa societat, hauria de dotar una provisió per a riscs i 
despeses de 16.948.857 euros, per cobrir les responsabilitats que –si és el cas– 
poguessen derivar del referit desequilibri patrimonial. En aqueix sentit, SPTCV 
ha d'adoptar les mesures oportunes per a corregir el dit desequilibri, tal com 
preceptua l'article 104 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. 

b) En relació amb els contenciosos derivats dels recursos interposats pels preus 
justs del PEDUI "Ciutat de la Llum", es pot assenyalar que, vista la situació 
processal d'aqueixos recursos, no és possible determinar-ne amb total exactitud 
el resultat final ni la incidència seua en els comptes anuals. No obstant això i 
sense perjudici del resultat final dels litigis, a 31 de desembre de 2008, s’hauria 
d’haver comptabilitzat una provisió com a mínim d’11.674.446 euros (vegeu 
l’apartat 4.3). 

c) Segons el nou Pla General de Comptabilitat, els immobles que la Societat té 
cedits a tercers han de ser registrats com a “Inversions immobiliàries” (vegeu 
l'apartat 4.3). SPTCV ha de quantificar el valor comptable dels dits béns i 
traspassar-los a comptes de l'epígraf esmentat, i donar-los de baixa en 
l'immobilitzat material. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

a) La sol·licitud d'autorització de la massa salarial s'ha presentat fora del termini 
establit en l'article 30.5 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2008. 

b) Els aspectes significatius sorgits en la fiscalització de la contractació de la 
Societat en 2008, es posen de manifest en l'apartat 5 del present Informe. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

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

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

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

A continuació es resumeix la informació continguda en l'informe de gestió, inclòs 
juntament amb la memòria dels comptes anuals corresponent a l'activitat desenvolupada 
per la Societat en 2008, i els projectes en execució 

- Els treballs realitzats en el pla especial d'usos i infraestructures de l'àrea Parc 
Temàtic de Benidorm-Finestrat (Terra Mítica), com ara el manteniment 
d'infraestructures i la posada en marxa d'un complex hoteler, zona d'oci, camp de 
golf i parc de la naturalesa. 

- Els projectes vinculats a les seues filials a Castelló: Aeroport de Castelló, S.L. i 
"Mundo Ilusión". 

- La construcció de l'Auditori Conservatori Internacional de Música de Torrevella, 
construït sobre una parcel·la de propietat municipal, basant-se en un dret de 
superfície per un termini de quinze anys, prorrogable fins als setanta-cinc, 
després dels quals l'auditori revertirà a l'Ajuntament. 

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

- La redacció del projecte i la direcció de l'obra del Centre de Congressos 
d'Alacant. 

- Parc Cultural de Sant Vicent del Raspeig i Centre de Convencions de Castelló. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

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

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

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

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

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passius registrades en els 
assentaments de transició són raonables, conformement a les regles descrites en les 
disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007; amb l'observació següent. 

- Tal com s'assenyala en l'apartat 4.3, existeixen discrepàncies sobre l'adequació 
de la classificació en el balanç dels immobilitzats cedits a tercers per a la seua 
explotació. 

En la nota número 2.d) de la memòria, "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, els quals foren 
formulats aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en el dit exercici; juntament 
amb una quantificació de l'impacte que produeix la variació de criteris comptables en el 
patrimoni net a 1 de gener de 2008, data de la transició comptable. 
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4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El quadre següent mostra, en euros, el balanç abreujat a 31 de desembre de 2008. 

 
ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 418.303.616 

Immobilitzat intangible 874.848 

Immobilitzat material 223.285.956 

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 192.294.423 

Inversions financeres a llarg termini 1.848.389 

Actiu corrent 72.398.211 

Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 21.447.401 

Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 18.562.418 

Inversions financeres a curt termini 913.607 

Perioditzacions a curt termini 19.926 

Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 31.454.859 

Total actiu 490.701.827 
  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-08 

Patrimoni net -75.493.235 

Capital 33.729.050 

Reserves -1.461.231 

Resultats d'exercicis anteriors -54.423.012 

Resultat de l'exercici -54.551.873 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.213.831 

Passiu no corrent 383.928.078 

Deutes a llarg termini 381.784.956 

Perioditzacions a llarg termini 2.143.122 

Passiu corrent 182.266.984 

Deutes a curt termini 179.370.433 

D'altres creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 2.896.551 

Total patrimoni net i passiu 490.701.827 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici es mostra a continuació, en euros: 
 

COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

OPERACIONS CONTINUADES   

Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 4.449.031 
D'altres ingressos d'explotació 943.086 
Despeses de personal -1.440.901 
D'altres despeses d'explotació -7.275.130 
Amortització de l'immobilitzat -5.976.461 
Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat 3.879 

Resultat d'explotació -9.296.496 

Ingressos financers 10.492.036 
Despeses financeres -28.356.136 
Deterioració d'instruments financers -27.402.229 

Resultat financer -45.266.329 

Resultat abans d'imposts -54.562.825 

Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades -54.562.825 

Operacions interrompudes 10.952 

Resultat de l'exercici -54.551.873 

Quadre 2 

4.3 Immobilitzat material 

El quadre següent mostra la composició i els moviments de l'exercici dels elements de 
l'immobilitzat material, que representa el 45,5% de l'actiu total. 

 

  01-01-08 
Entrades o 
dotacions 

Eixides o 
retirs 31-12-08 

Terrenys i béns naturals 60.992.986 8.589.399 - 69.582.385
Construccions 91.137.147 334 -11.215 91.126.266
Instal·lacions tècniques 62.655.691 - - 62.655.691
D'altres instal·lacions 90.200 - - 90.200
Mobiliari 1.829.238 1.525 -5.293 1.825.470
Equips processos informació 76.056 1.854 -58.387 19.523
D'altre immobilitzat material 5.011 - - 5.011
Immobilitzat en curs 12.981.935 24.671.530 - 37.653.465

Total cost 229.768.264 33.264.642 -74.895 262.958.011

Amortització acumulada -33.770.969 -5.975.980 74.894 -39.672.055

Immobilitzat material net 195.997.295 27.288.662 -1 223.285.956

Quadre 3 
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En el quadre següent es mostra la distribució de la inversió realitzada en l'immobilitzat 
material entre els distints projectes en marxa, tal com es recull en la memòria de la 
Societat, en euros. 

 
Projecte Inversió 

PEDUI Benidorm 132.261.353 50,3% 

PEDUI Ciutat de la Llum - Alacant 93.778.468 35,7% 

Centre Cultural Torrevella 16.304.760 6,2% 

Centre Cultural Benidorm 10.643.089 4,0% 

D'altres 9.970.341 3,8% 

Total 262.958.011 100,0% 

Quadre 4 
 

Altes en l'immobilitzat en curs 

En la revisió de la contractació s'ha detectat que hi ha certificacions d'obra executades 
en 2008 per un import de 479.038 euros que no foren registrades fins a l'exercici 
següent (vegeu l'apartat 5.3). 

Immobles cedits 

SPTCV té signats contractes de cessió de drets de superfície sobre terrenys de la seua 
propietat, en els quals els cessionaris estan realitzant diverses construccions que 
revertiran a la Societat en finalitzar els períodes de cessió de cinquanta o setanta-cinc 
anys. A més a més, ha cedit el dret d'ús d'una nau industrial durant vuit anys a Ciutat de 
la Llum, S.A. Aquesta informació ve recollida en la memòria. 

El nou Pla General de Comptabilitat, en la seua norma de registre i valoració numero 8, 
estableix que "s'entén per arrendament, a l'efecte d'aquesta norma, qualsevol acord –
amb independència de la seua instrumentació jurídica– per mitjà del qual l'arrendador 
cedeix a l'arrendatari, a canvi de percebre una suma única de diners o una sèrie de 
pagaments o quotes, el dret a utilitzar un actiu durant un període de temps determinat, 
amb independència que l'arrendador quede obligat a prestar serveis en relació amb 
l'explotació o el manteniment del dit actiu". 

Segons aquesta disposició i la resta de normes del PGC, els béns arrendats o cedits a 
tercers s'han de considerar com a “Inversions immobiliàries” i ser traspassats als 
comptes prevists a aqueix efecte. 

Contenciosos per expropiacions 

Durant 2008 s’han comptabilitzat com a major valor dels terrenys expropiats, almenys 
1.777.982 euros per retaxacions de preus justs pagats en aqueix any. També s’han 
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comptabilitzat com a major valor dels terrenys, almenys 1.219.780 euros d’interessos 
per aplicació de les normes comptables. 

Tal com s'ha vingut informant en exercicis anteriors, determinades persones físiques i 
jurídiques presentaren recursos contenciosos administratius relacionats amb els preus 
justs de les expropiacions realitzades en el PEDUI Ciutat de la Llum. En al·legacions, la 
Societat ha informat que l’estimació de les obligacions a les quals haurà de fer front, si 
escau, puja a 339.593 euros. 

D'altra banda, el Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa d'Alacant ha autoritzat dues 
retaxacions per import d'11.334.853 euros que la Societat ha recorregut i que, de 
materialitzar-se, ha de ser comptabilitzat com a major valor dels terrenys. Encara que la 
Societat en al·legacions ens ha manifestat que espera guanyar el recurs interposat contra 
la retaxació i obtenir la devolució del pagament per realitzar, la Sindicatura considera 
que en virtut del principi de prudència i sense perjudici del resultat final dels litigis, a 31 
de desembre de 2008, s’hauria d’haver comptabilitzat una provisió, que juntament amb 
la indicada  en el paràgraf anterior, pujaria almenys a 11.674.446 euros. 

4.4 Inversions en empreses del grup i associades 

La composició i el moviment de les "Inversions en empreses del grup i associades a 
llarg termini", que constitueixen el 39,1 % del total actiu de la Societat, es mostren a 
continuació, en euros: 

 
  01-01-08 Altes Baixes Traspassos 31/12/08 

Particip. en empreses del grup 103.448.176 225.000 - - 103.673.176

Particip. en empreses associades 43.969.752 - - - 43.969.752

Crèdits a llarg term. empreses grup 108.000.000 10.000.000 - -3.000.000 115.000.000

Crèdits llarg term. empreses assoc. 22.744.414 - 1.311.845 1.000.000 22.432.569

Deterioració -65.378.845 -27.402.229 - - -92.781.074

Total  212.783.497 -17.177.229 1.311.845 -2.000.000 192.294.423

Quadre 5 
 

La composició i el moviment de les "Inversions en empreses del grup i associades a curt 
termini" es mostren a continuació, en euros. 

 

- 567 - 



Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2008 

 
  01-01-08 Altes Baixes Traspassos 31/12/08 

Crèdits a curt termini empreses grup - 15.500.000 - 3.000.000 18.500.000

Crèdits a curt term. empreses associades 1.000.000 - - -1.000.000 -

Interessos a curt term. valors renda fixa 385.550 59.985 385.550 - 59.985

Compte c. amb parts vinculades 2.433 - - - 2.433

Total  1.387.983 15.559.985 385.550 2.000.000 18.562.418

Quadre 6 
 

En el quadre següent, elaborat en euros, es detallen les inversions financeres efectuades 
per SPTCV en les seues societats participades; s'hi indica el percentatge de participació, 
distingint les aportacions de capital dels crèdits concedits pendents de cobrament al 
tancament de l'exercici. 

 

Situació a 31-12-08 
Ciutat de la 

Llum 
Aeroport de 

Castelló 
Mundo 
Ilusión 

Terra 
Mítica Total 

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

Inversió realitzada  95.490.576 6.954.550 1.228.050 43.969.752 147.642.928

Deterioració de valor  -79.264.317 -6.954.550 -1.167.747 -5.394.460 -92.781.074

Valor net comptable participació 16.226.259 - 60.303 38.575.292 54.861.854

Crèdits a llarg termini 115.000.000 - - 22.432.569 137.432.569

Crèdits a curt termini 10.000.000 8.500.000 -   18.500.000

Total crèdits 125.000.000 8.500.000 - 22.432.569 155.932.569

Total participacions i crèdits 141.226.259 8.500.000 60.303 61.007.861 210.794.423
  

Deterioració de 2008 24.601.459 - 556.154 2.244.616 27.402.229

Quadre 7 
 

Els fons propis d'Aeroport de Castelló, S.L. a 31 de desembre de 2008 han donat un 
import negatiu de 17.023.762 euros. SPTCV, com a propietària del 99,56% del capital 
de la societat, hauria de dotar una provisió per a riscs i despeses de 16.948.857 euros, 
per a cobrir les responsabilitats que –si és el cas– podrien derivar del referit desequilibri 
patrimonial. 

A més a més, SPTCV, com a soci majoritari d'Aeroport de Castelló, S.L., ha d'adoptar 
les mesures oportunes per a corregir l'esmentat desequilibri, tal com preceptua l'article 
104 de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. 
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Es pot assenyalar que, per a un millor reflex de la imatge fidel de la situació 
economicofinancera de Grup Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, la 
Societat hauria de formular comptes anuals consolidats. 

4.5 Fons propis 

El Consell, constituït el 5 de desembre de 2008 en Junta General d'Accionistes, acordà 
un augment del capital social de 59.995.014 euros i, simultàniament, una reducció de 
capital de 54.410.508 euros per a compensar pèrdues. Ambdues operacions es 
formalitzaren en escriptura pública el 9 de febrer de 2009, raó per la qual no es van 
comptabilitzar com a fons propis fins a aqueix any. 

Addicionalment, a l'objecte de corregir el desequilibri patrimonial de la Societat i de 
finançar-la, la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2009 preveia una aportació al 
capital social d'SPTCV de 70.000.000 d’euros, que s’ha materialitzat en una ampliació 
de capital per import de 69.999.216 euros acordada en Junta d’Accionistes el 22 de 
maig de 2009 i desemborsada en 2009. 

4.6 Deutes amb entitats de crèdit 

El saldo de deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2008 (les condicions dels 
quals es reflecteixen en la nota 14 de la memòria), s'eleva a 504.853.533 euros. 
L'agrupació per venciments d'aquests deutes és la següent, en euros: 

 
Venciment Import 

2009 135.763.169 

2010 65.028.695 

2011 63.901.798 

2012 40.987.297 

2013 41.619.047 

2014 i ss. 157.553.527 

Total 504.853.533 

Quadre 8 
 

4.7 Despeses de personal 

Les despeses de personal d'SPTCV han ascendit a 1.440.901 euros, i constitueixen un 
2% de les despeses totals de l'empresa. 

L'autorització de la massa salarial ha sigut sol·licitada sis mesos fora del termini establit 
en l'article 30.5 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2008. La 
contestació, rebuda el 23 de desembre de 2008, no autoritzava la massa salarial 
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sol·licitada, ni tampoc la creació de dues de les quatre noves places, ni les majors 
retribucions demanades. 

Tal i com recomanàvem en exercicis anteriors, per a gestionar adequadament el 
personal és convenient confeccionar un organigrama detallat i una relació dels llocs de 
treball amb les funcions assignades a cada un, a fi de detallar la segregació i 
responsabilitat de cada funció. La RLT a 31 de desembre de 2008 va ser aprovada el 6 
d'octubre de 2009 pel director general, però sense recollir els nous llocs inclosos en la 
sol·licitud d'autorització de massa salarial per a 2009, cosa que dificulta el seu paper 
com a instrument de planificació i gestió eficient dels recursos humans. 

4.8 D'altres despeses d'explotació 

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

 
Reparacions i conservació 3.506.328 

Serveis de professionals independents 1.592.387 

Subministraments 798.486 

D'altres serveis 674.398 

D'altres pèrdues en gestió corrent 278.028 

D'altres tributs 257.719 

D'altres 167.784 

Total 7.275.130 

Quadre 9 
 

El compte "Reparacions i conservació" registra bàsicament les despeses de manteniment 
de zones verdes de l'accés sud i els marges de les vies, la xarxa viària i el mobiliari urbà, 
la xarxa de reg i d'aigües pluvials, l'enllumenat públic, les glorietes i l'emissari submarí 
que resulten necessaris per a l'adequat funcionament del Parc Temàtic Terra Mítica de 
Benidorm; així com les despeses de jardineria, repoblació vegetal i manteniment de la 
xarxa de reg de Ciutat de la Llum. 

Les despeses registrades en "Serveis de professionals independents" inclouen despeses 
per import d'1.279.386 euros registrats en concepte de control de qualitat, seguretat i 
salut i direcció facultativa de les obres de l'auditori de Torrevella i del Centre Cultural 
de Benidorm, entre altres, i que hom ha passat a l'actiu en l'immobilitzat material al 
tancament de l'exercici. 

Hem revisat una mostra d'aquestes despeses i no s'hi ha posat de manifest cap incidència 
destacable. 
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4.9 Ingressos 

Els principals ingressos de la Societat en 2008 han sigut els financers, amb 10.492.036 
euros, i han experimentat un increment del 107% respecte a l'any anterior. De la dita 
quantitat, n'hi ha 6.625.610 euros que són interessos obtinguts com a contraprestació 
dels préstecs concedits a Ciutat de la Llum, S.A.U., i 324.827 euros, dels concedits a 
Aeroport de Castelló, S.L. 

Els "Treballs efectuats per l'empresa per al seu immobilitzat" han ascendit a 4.449.031 
euros, en els quals s'inclouen les despeses financeres registrades en l'actiu com a 
immobilitzat material, per 1.229.924 euros. 

Al seu torn, el saldo de "D'altres ingressos d'explotació", per import de 943.086 euros, 
comprenen els ingressos per drets d'ús i drets de superfície, la refacturació del control de 
qualitat de les obres, la coordinació per seguretat i salut, la direcció facultativa de les 
obres i d'altres conceptes repercutits als adjudicataris de les obres. 

4.10 Fets posteriors 

En relació amb la incoació de diligències número de referència 146/07 a què es fa 
referència en la nota 15.g) de la memòria dels comptes anuals, el Jutjat d'Instrucció 
número 9 d'Alacant dictà un acte de sobreseïment lliure i arxiu el 20 de juliol de 2009. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d'aplicació 

El 30 d'abril de 2008 entrà en vigor la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP); per tant, en aqueix exercici hi hagué dos períodes en els quals el règim jurídic 
aplicable a la contractació va ser diferent, en funció de la data d'inici dels respectius 
expedients. 

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

Quan SPTCV actuava com a agent o mandatari de la Generalitat i realitzava actuacions 
fora del mercat, com ara l'execució d'infraestructures públiques, havia de sotmetre els 
seus procediments de contractació a les prescripcions de la LCAP, en tota la seua 
extensió. 

D'altra banda, aquesta Sindicatura de Comptes considera que SPTCV, mentre no 
executés infraestructures públiques, estava subjecta al règim de contractació previst en 
l'article 2.1 de la LCAP quan realitzava contractes d'obres, subministrament, consultoria 
i assistència i serveis que superessen les quanties fixades en el precepte citat; en aquests 
casos, per tant, en matèria de capacitat, publicitat, procediments de licitació i formes 
d'adjudicació estava sotmesa al que s'ordena en la citada LCAP. 

En la resta dels casos era d'aplicació la disposició addicional sisena; llevat de quan la 
Societat aplicava el que es disposa en l'article 2.2, per raó del qual SPTCV havia 
d'ajustar-se en la seua activitat contractual als principis de publicitat i concurrència (tret 
que la naturalesa de l'operació fos incompatible amb aquests principis). 

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

El director general, com a òrgan de contractació de la Societat, va aprovar el 30 d'abril 
de 2008 unes instruccions per tramitar els expedients de contractació conformement a la 
Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. Tal com consta en les dites instruccions, 
s'entén que la Societat té la consideració de poder adjudicador sense tenir el caràcter 
d'Administració pública. 

En relació amb aqueixes instruccions, cal assenyalar que els límits que s'hi estableixen 
per a la consideració de contractes menors difereixen –segons el criteri d’aquesta 
Sindicatura i pel que fa al subministraments, serveis i d’altres–, dels fixats en la LCSP. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

D'acord amb la informació rebuda de l'Entitat, hem elaborat el quadre següent, en el 
qual s'indica el nombre i l'import en euros dels expedients de contractació adjudicats en 
l'exercici, detallats per tipus de contracte i formes i procediments d'adjudicació. Com 
que tots els expedients foren iniciats abans del 30 d'abril de 2008, tots han sigut 
tramitats d'acord amb la LCAP. 
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Tipus de contracte Modalitat d'adjudicació 
Import d'adjudicació 

(IVA inclòs) 
Nombre 

d'expedients 

Concurs públic 554.143 25,2% 1 14,3%

Obres Subtotal 554.143 25,2% 1 14,3%

Concurs públic 1.503.481 68,5% 2 28,6%

Procediment negociat 137.780 6,3% 4 57,1%

Assistència i serveis Subtotal 1.641.261 74,8% 6 85,7%

Total 2.195.404 100,0% 7 100,0%

Quadre 10 
 

5.3 Revisió de la contractació 

A fi de verificar l'adequació, a la normativa aplicable, dels procediments seguits en la 
contractació d'inversions, i l'adequació de la formalització dels expedients 
corresponents, hem seleccionat per a la revisió una mostra d'expedients de contractació 
adjudicats en 2008, representativa del 93,7% del total adjudicat. 

En el quadre següent es mostren els expedients seleccionats. 

 
Núm. 
exp. Objecte 

Modalitat 
d'adjudicació 

Import 
d'adjudicació

01/08 

Manteniment i conservació de les glorietes de la xarxa de 
bombeig abocament d'aigües marines, EDAR, bombeigs, 
canonades, depòsits, llacunes d'aigua per a reg i xarxa 
d'hidrants, en l'àmbit del PEDUI del Parc Temàtic de Benidorm-
Finestrat Concurs 955.685 

03/07 

Servei de seguretat i vigilància en l'àmbit del PEDUI Ciutat de 
la Llum, àrea del Parc Temàtic de Benidorm-Finestrat i oficina 
de l'Auditori Conservatori de Torrevella Concurs 547.795 

02/08 
Contracte per a l'execució de l'obra del projecte de demolicions 
diverses en l'àmbit del PEDUI Ciutat de la Llum Concurs 554.143 

Total 2.057.623 

Quadre 11 
 

Així mateix, hem seleccionat els següents expedients de contractació fiscalitzats en 
l'exercici anterior, amb la finalitat d'efectuar el seguiment de la seua execució, amb les 
xifres en euros: 
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Núm. 
exp. Objecte 

Modalitat 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

S/N 

Contracte de redacció d'avantprojecte, projecte bàsic i 
d'execució i direcció d'obres del Centre de Convencions de 
Castelló NSP 7.500.000

04/06 
Assistència per a la contractació de l'entitat de control de 
qualitat de l'obra “Execució del Centre Cultural de Benidorm" C 687.685

02/06 
Execució de l'obra Centre Cultural Benidorm i aparcament i 
explotació i manteniment de l'aparcament C 37.238.443

Quadre 12 
 

Tots els expedients revisats foren iniciats abans del 30 d'abril de 2008; per tant, en la 
seua tramitació era d'aplicació la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i 
la resta de normativa aplicable. 

A continuació es comenten aquells aspectes més significatius observats en el curs de la 
fiscalització que han de ser objecte d'atenció i millora. 

Actuacions administratives prèvies, adjudicació i formalització dels contractes 

a) En els tres expedients revisats, adjudicats per concurs públic, el factor preu 
computa el 45% en un cas i el 40% en els altres dos. En cap dels tres casos no 
s'ha indicat, en els plecs, la forma i ponderació detallada per mitjà de la qual es 
valorarien els criteris diferents del preu. 

Execució dels contractes 

b) El contracte 02/08 fou adjudicat en juliol i formalitzat el 28 de juliol de 2008. El 
termini d'execució era un dels aspectes que s'havia de valorar en les ofertes; però 
el termini referit de dos mesos no es pogué complir, ja que, al realitzar la 
comprovació del replantejament, el 29 de juliol, es va formalitzar una acta 
negativa, perquè hi havia ocupants dels habitatges que hom pretenia enderrocar. 
L'acta positiva de replantejament es va fer el 15 de setembre de 2008 i s'establí 
com a data de finalització de l'obra de demolició el 15 de novembre. 

 L'acta de recepció de les obres és de 20 de novembre de 2008. En aquesta acta 
s'especifica que, tot i haver realitzat la majoria de les millores gratuïtes oferides 
(l'adjudicatària, en la valoració de les ofertes, obtingué en aquest apartat la 
màxima puntuació, deu punts), queda pendent d'executar la millora de la 
senyalització de l'accés a la Ciutat de la Llum; a més a més, no s'hi fa cap 
pronunciament sobre si la demolició ha sigut correcta i a satisfacció d'SPTCV, 
malgrat el que s'establia en la clàusula 19 del contracte. La certificació final està 
visada per SPTCV en agost de 2009, i se n'ha fet la comptabilització en 2009. 
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c) En l'expedient 03/07, l'empresa ha deixat de prestar el servei i s'ha revocat el 
contracte de forma anticipada. 

d) Del contracte de redacció de l'avantprojecte del projecte bàsic del Centre de 
Convencions de Castelló, n'hi ha comptabilitzats a 31 de desembre de 2008 
2.700.000 euros, dels quals es troben pendents de pagament 1.350.000 euros. Al 
tancament de l’exercici estava pendent que SPTCV donés la conformitat al 
projecte bàsic lliurat el 3 de novembre de 2008. En aquest projecte bàsic s'estima 
un pressupost d'execució material de l'obra de 100.000.000 d'euros, mentre que 
en el contracte havia sigut fixat en 60.000.000 d’euros. A 30 d'octubre de 2009, 
el projecte bàsic rectificat estava pendent de lliurament. 
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6. RECOMANACIONS 

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

A més a més, escau efectuar les recomanacions següents. Prèviament destacarem les 
recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per l'Entitat. 

Podem destacar que la Societat, mitjançant un escrit de 15 de maig de 2009 adreçat a 
aquesta Sindicatura de Comptes, ens ha comunicat les mesures adoptades per a atendre 
les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior; mesures que han sigut 
objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. 

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

a.1) S'ha aprovat una relació de llocs de treball en la qual es determina les 
categories professionals i les funcions assignades a cada un dels llocs. 

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

b.1) Caldria adoptar les mesures oportunes per a evitar, en tant com siga 
possible, els retards en l'execució de les obres que venim indicant en els 
respectius informes de fiscalització. 

b.2) SPTCV hauria de formular els comptes anuals consolidats del Grup 
Projectes Temàtics, a fi de reflectir millor la imatge fidel de la situació 
economicofinancera del Grup. 

b.3) SPTCV hauria d'avaluar, en un termini raonable, les possibilitats de 
cobrar el saldo deutor de la societat promotora del Parc de la Naturalesa 
de Benidorm i dotar –si escau– la consegüent provisió per a insolvències; 
sense perjudici de reclassificar a llarg termini aqueix dit deute. 

b.4) Caldrà prendre les mesures necessàries per a millorar els aspectes que 
s'han posat de manifest en l'apartat 5.2 d'aquest Informe, com a 
conseqüència de la revisió efectuada sobre els procediments de 
contractació aplicats per la Societat en l'exercici. 

 

 


