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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'Informe vénen expressades en euros. Se n’ha fet un arrodoniment per 
no mostrar els cèntims; les dades representen sempre l’arrodoniment de cada valor exacte, i no la suma de 
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1. LES EMPRESES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

El Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV) 
estableix en l’article 5.2 que, als efectes prevists en aquesta Llei, “es consideren 

empreses de la Generalitat Valenciana les societats mercantils en les quals existisca 

participació majoritària de la Generalitat Valenciana o de les seus entitats autònomes. 

Igualment tenen la tal consideració aquelles entitats de dret públic subjectes a la 

Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i les activitats de la qual es 

regisquen per l’ordenament jurídic privat”. 

El règim jurídic de les empreses públiques de la Generalitat ve determinat 
fonamentalment per la normativa que relacionem tot seguit: 

a) Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2010. 

- Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Societat de Capital. 

- 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. 

b) Contractació 

- Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors 
de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els 
registres oficials de contractes i contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

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

c) Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat de les Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables 
específics per a microempreses. 

- Reial Decret 1159/2010, de 17 de desembre, pel qual s’aproven les Normes de 
Formulació dels Comptes Anuals Consolidats. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital. 

-  Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables 
d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que s’ha 
d’incorporar a la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments 
de pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat i les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

d) Personal 

Seran d’aplicació les disposicions contingudes en la normativa de creació de l’empres 
en matèria de personal, el seu règim jurídic i el conveni col·lectiu aplicable. 
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e) Normativa específica 

Així mateix, a les empreses de la Generalitat hi és aplicable la seua normativa 
específica, continguda bàsicament en els seues respectives lleis de creació, escriptures 
de constitució, reglaments i estatuts. 

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

a) General 

El règim econòmic i financer de les empreses de la Generalitat ha d’ajustar-se al que 
preveu l’LHPGV en matèria comptable, pressupostària i de control, les disposicions 
més importants de la qual són: 

- Els articles 49 a 54, que regulen els estats d’explotació i de capital de les 
empreses públiques i els programes anuals d’actuació, inversions i finançament. 

- El Capítol III.bis del Títol III, que regula l’auditoria pública. 

- L’article 66, que estableix que la subjecció al règim de comptabilitat pública, al 
qual estan sotmeses les empreses públiques, comporta l’obligació de retre 
comptes a la Sindicatura de Comptes, a través de l’IGG. 

- L’article 68, que atribueix competències de normativa comptable a l’IGG. 

- Els articles 70 a 75 que fan referència a la rendició de comptes a la Sindicatura 
de Comptes, que la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació ha d’efectuar 
abans del 30 de juny de l’any següent al de l’exercici de fiscalització. 

b) Règim comptable 

D’acord amb els articles 65 i 66 de l’LHPGV, les empreses públiques estan subjectes al 
règim de comptabilitat pública que comporta l’obligació de retre comptes de les 
respectives operacions, qualsevulla que siga la seua naturalesa, a la Sindicatura de 
Comptes a través de la Intervenció General. 

El Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2010, segons l’article 73.1 de 
l’LHPGV, “inclourà totes les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria 

realitzades durant l’exercici per la Generalitat Valenciana, les entitats autònomes, 

fundacions públiques de la Generalitat Valenciana i empreses públiques, i es realitzarà 

amb els documents següents: 

a) Compte de l’Administració de la Generalitat. 

b) Els comptes retuts per les entitats autònomes de caràcter administratiu. 

c) Els comptes retuts per les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, 

financer i anàleg. 
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d) Els comptes retuts per les empreses públiques i d’altres ens. 

e) Els comptes retuts per les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana”. 

Els comptes anuals de les empreses públiques s’elaboren d’acord amb el que disposa el 
Pla General de Comptabilitat i estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, la memòria, l’estat de canvis en el patrimoni net i, si 
pertoca, l’estat de fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici terminat en la dita data i 
s’adjunten íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria en l’annex I d’aquest 
Informe. 

Aquests comptes han sigut formulats i aprovats pels òrgans competents de les empreses 
públiques, i han sigut presentats, amb les excepcions descrites en l’apartat 3.1, en 
aquesta Sindicatura de Comptes per l’IGG, conforme a la normativa que hi és 
d’aplicació, juntament amb, si pertoca, l’informe d’auditoria, el 29 de juny de 2011. 

Addicionalment, tots aquests documents han sigut publicats en la seu electrònica de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació en setembre de 2011, cosa que, sense ser 
obligatori, suposa un avanç en l’objectiu de transparència. 

L’esmentat informe d’auditoria, obligatori en alguns casos conformement a la legislació 
mercantil que hi és d’aplicació, és el que preveu l’article 62.bis.3 de l’LHPGV. Aquest 
control s’efectua mitjançant la corresponent auditoria realitzada sota la direcció de 
l’IGG, la qual hi elabora un pla anual d’auditories, per a l’execució del qual se sol·licita 
la col·laboració d’empreses privades d’auditoria. 

c) Règim d’auditories 

Com hem indicat anteriorment, el Capítol III.bis del Títol III de l’LHPGV regula 
l’auditoria pública. Els aspectes més importants d’aquest règim són: 

- L’article 61.bis.2 indica que l’auditoria pública l’exercirà l’IGG en funció del 
que preveu el pla anual d’auditories al qual es refereix l’article 62, per a 
l’execució de la qual, expressa aquest últim article, podrà sol·licitar la 
col·laboració d’empreses privades d’auditoria. 

- L’article 61.bis.3 estableix que l’auditoria pública adoptarà tres modalitats: de 
regularitat comptable, de compliment i operativa. 

- L’article 63.bis indica que l’IGG realitzarà anualment l’auditoria dels comptes 
anuals de les entitats autònomes, empreses i fundacions. 

- L’auditoria dels comptes anuals és una modalitat d’auditoria de regularitat 
comptable, les finalitats de la qual vénen descrites en els apartats 1 i 2 de 
l’article 63. 

- Els informes d’auditoria de comptes anuals s’hauran de retre a la Sindicatura de 
Comptes juntament amb els comptes anuals (article 62.bis.3). 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius 

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat 
financera del sector públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen. 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la Generalitat per part 
de la Sindicatura estan considerats en l’article 8.3 de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes. 

La Sindicatura, d’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix l’article 14, 
apartats 1 i 6, de la seua llei de creació, estableix a través dels programes anuals 
d’actuació els ens que seran fiscalitzats cada any i el tipus d’auditoria que s’hi ha de 
realitzar. 

Conformement amb la disposició legal citada, el Consell de la Sindicatura va aprovar el 
28 de desembre de 2010 i va trametre a les Corts Valencianes el 17 de gener de 2011 el 
Programa Anual d’Actuació de 2011, en el qual es fixaven amb tot detall els ens que 
s’havien de fiscalitzar, els tipus d’auditoria per realitzar i els abasts de cada 
fiscalització. 

En el present volum s’inclouen els informes de fiscalització dels comptes anuals de 
l’exercici de 2010 de les empreses públiques de la Generalitat, l’objectiu general dels 
quals ha consistit a determinar si els dits comptes anuals es presenten adequadament, 
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’esmentat 
exercici. 

2.2 Abast de la fiscalització 

Ja que, com hem indicat en l’apartat 1.2, les empreses públiques estan sotmeses a les 
auditories realitzades bé per firmes privades dins del pla anual d’auditories de l’IGG, bé 
per la pròpia IGG, i a fi d’evitar duplicitats en el seu control, en determinats casos s’ha 
considerat necessari racionalitzar les tècniques i procediments habituals d’auditoria per 
a realitzar pels equips de fiscalització d’aquesta Sindicatura. 

Així, i conformement amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, el conjunt d’entitats 
que formen la Generalitat s’ha distribuït en tres nivells de control segons els objectius i 
abasts concrets establits per cadascuna de les fiscalitzacions. 

Aquests nivells de control s’enquadren en la modalitat d’auditoria pública que 
l’LHPGV denomina “auditoria de regularitat comptable, consistent en la revisió i 

verificació de la informació i documentació comptable amb l’objectiu de comprovar la 
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seua adequació a la normativa comptable i, si pertoca, pressupostària, que hi siga 

d’aplicació
1”. 

En els següents paràgrafs ampliem la informació sobre aquests aspectes i assenyalem les 
empreses enquadrades en cada nivell de control. 

a) Control general 

Els objectius de la fiscalització de les empreses incloses en aquest grup són determinar 
si els comptes anuals s’adeqüen als principis comptables que hi són d’aplicació i si la 
gestió dels fons públics s’ha realitzat conformement amb la normativa aplicable. 

Aquest nivell de control s’aplica als ens més significatius i a aquells en els quals per 
diverses circumstàncies s’estime procedent efectuar una fiscalització amb major 
profunditat i detall. 

Amb caràcter general, la fiscalització abastarà totes les àrees significatives d’aquestes 
empreses públiques i es realitzarà sense limitacions en l’aplicació dels procediments i 
normes d’auditoria, d’acord amb els “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans de Control Extern de l’Estat 
Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura i recollides en el “Manual de fiscalització” de la Sindicatura de Comptes. 

També s’engloben les fiscalitzacions en les quals la Sindicatura, tenint en compte 
l’ampli coneixement acumulat sobre les empreses públiques i considerant que es 
disposa de les auditories dels comptes anuals efectuats dins del pla anual d’auditories 
per la IGG, limita, en la planificació, l’aplicació de determinats procediments o la 
revisió de certes àrees, que no es consideren significatives o essencials. En aquestes 
fiscalitzacions les limitacions seran l’excepció i s’assenyalen en l’apartat d’abast del 
corresponent informe. 

S’inclouen en aquest grup la fiscalització de la societat Ciutat de les Arts i de les 
Ciències, SA (CACSA). 

El pressupost de 2010 d’aquesta empresa ha pujat a un 4,1% del total de les empreses 
públiques. 

b) Control sobre les àrees significatives 

Els objectius de la fiscalització en relació amb les empreses enquadrades en aquest grup 
ha consistit a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió, relativa 
a determinades àrees considerades significatives bé pel seu import, pel risc estimat 
d’auditoria o per qualsevol raó justificada, tenint en compte l’extens coneixement 
acumulat que la Sindicatura de Comptes té sobre cadascuna de les empreses. En els 
respectius informes assenyalem explícitament les àrees fiscalitzades. 

                                                 
1 Aquesta definició donada per l’article 61.bis.3 de l’LHPGV, en la redacció vigent en 2010, és 
bàsicament coincident amb l’article 8.3.a de la Llei de Sindicatura de Comptes. 
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Les fiscalitzacions corresponents a aquest grup són les següents: 

Grup IVH (2 empreses) 
Grup RTVV (3 empreses) 
Grup VAERSA (4 empreses) 
Aeroport de Castelló, SL (ACSL) 
Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana (AVMM) 
Agència Valenciana del Turisme (AVT) 
Ciutat de la Llum, SAU (CDL) 
Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA (CIEGSA) 
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU (CMPE) 
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 
Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la GV (GTP) 
Institut Valencià de Finances (IVF) 
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU (SPTCV) 

El pressupost de 2010 de les empreses contingudes en aquest grup ha pujat a un 82,6% 
del total de les empreses públiques. 

c) Control formal de la rendició de comptes 

Aquest grup el formen aquelles empreses no compreses en els dos apartats anteriors, la 
importància de les quals en termes quantitatius és poc significativa i en les quals, tenint 
en compte el coneixement acumulat de la Sindicatura sobre cadascuna d’aquestes 
empreses, no s’ha identificat cap problema rellevant, ni en la fiscalització de l’any 
anterior, ni en la revisió formal dels comptes de l’any en curs. Tenen el caràcter de 
fiscalitzacions periòdiques en el sentit que les entitats classificades en aquest grup 
periòdicament seran objecte bé d’un control general, bé d’un control sobre àrees 
significatives. 

En l’apartat 4.2 detallem els objectius i abast de la fiscalització realitzada sobre aquestes 
empreses. 

S’inclouen en aquest grup les següents empreses: 
 

Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ATCE) 
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 
Agència Valenciana de l’Energia (AVEN) 
Agència Valenciana de Prestacions Socials, SAU (AVAPSA) 
Agència Valenciana de Seguretat Alimentària (AVSA) 
Centre d’Oci “Mundo Ilusión”, SL 
Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP) 
Comunitat Valenciana d’Inversions, SAU (CVI) 
Consell Valencià de l’Esport (CVE) 
Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la GV (IMPIVA) 
Institut per a l’Acreditació i Avaluació de Pràctiques Sanitàries, SA (INACEPS) 
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Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 
Institut Valencià d’Atenció als Discapacitats (IVADIS) 
Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia “Ricardo Muñoz Suay” 
(IVAC) 
Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVCRBC) 
Institut Valencià de la Exportació, SA (IVEX) 
Institut Valencià de la Música (IVM) 
Projecte Cultural de Castelló, SAU (PCC)  
Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SAU (SEPIVA) 
Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la CV, SAU (SGIEP) 
Teatres de la Generalitat Valenciana (TGV) 

El pressupost de 2010 de les empreses que conformen aquest grup representa un 13,3% 
del total de les empreses públiques. 
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3. COMPTES RETUTS PER LES EMPRESES PÚBLIQUES 

3.1 Les empreses públiques de la Generalitat 

Durant 2010, les empreses públiques de la Generalitat estaven integrades per les 
següents societats mercantils i entitats de dret públic, agrupades segons la conselleria 
que en depenen al tancament de l’exercici: 

Presidència 

- Grup RTVV 
Radiotelevisió Valenciana 
Ràdio Autonomia Valenciana, SA 
Televisió Autonòmica Valenciana, SA 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 
- Grup PTCV 

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU 
Aeroport de Castelló, SL (99,85%) 
Centre d’Oci “Mundo Ilusión”, SL 
Ciutat de la Llum, SAU 

- Comunitat Valenciana d’Inversions, SAU 
- Institut Valencià de Finances 
- Projecte Cultural de Castelló, SAU 
- Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat 
 Valenciana, SAU 

Conselleria d’Infraestructures i Transport 
- Agència Valenciana de l’Energia 
- Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana 
- Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat Valenciana 
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

Conselleria de Sanitat 
- Centre Superior d’Investigació en Salut Pública 
- Institut per a l’Acreditació i Avaluació de Pràctiques Sanitàries, SA 
- Agència Valenciana de Seguretat Alimentària 

Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació 
- Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana 
- Institut Valencià de l’Exportació, S.A. (95,2%) 
- Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SAU 

Conselleria de Cultura i Esport 
- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU 
- Consell Valencià de l’Esport 
- Institut Valencià d’Art Modern 
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- Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia “Ricardo Muñoz 
 Suay” 
- Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 
- Institut Valencià de la Música 
- Teatres de la Generalitat Valenciana 

Conselleria d’Educació 
- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 
- Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU 

Conselleria de Turisme 
- Agència Valenciana del Turisme 

Conselleria de Benestar Social 
- Institut Valencià d’Atenció als Discapacitats 
- Agència Valenciana de Prestacions Socials, SAU 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
- Grup VAERSA 

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU 
Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA (93,63%) 
Residus Industrials de la Fusta i Afins, SA 
Reciclats i Compostatge “Piedra Negra”, SA (51,01%) 

- Grup IVH 
Institut Valencià d’Habitatge, SA 
Sòl i Vivendes Valencianes, SA (51%) 
Sòl i Vivendes del Mediterrani, SA (51%) 
Nuevas Viviendas Valencianas, SA. (51%) 
Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL (51%) 

- Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV 

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques 
- Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 

En els grups d’empreses, la primera de la relació és l’empresa dominant i la resta són les 
societats filials. En la majoria del casos la Generalitat és titular de la totalitat del capital, 
bé directament, bé indirectament (en el cas de les filials dels grups d’empreses). Entre 
parèntesi s’indica la participació en els supòsits que la Generalitat no posseeix, 
directament o indirecta, el 100% del capital. 

En 2010 s’han liquidat les societats Centre d’Oci “Mundo Ilusión”, SL, pertanyent al 
Grup PTCV, així com les filials del Grup IVH; Sòl i Vivendes Valencianes, SA; Sòl i 
Vivendes del Mediterrani, SA; i Nuevas Viviendas Valencianas, SA. Aquestes societats 
no han retut en aquesta Sindicatura el balanç final de liquidació aprovat per les 
respectives juntes generals durant l’exercici finalitzat. 
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Mitjançant sengles decrets de data 17 de setembre de 2010, el Consell de la Generalitat 
va autoritzar l’extinció, dissolució i liquidació de les societats Comunitat Valenciana 
d’Inversions, SAU i Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la 
Comunitat Valenciana, SAU. Les dues es troben en procés de liquidació a 31 de 
desembre de 2010. 

El 14 de juny de 2011, després de l’aprovació per part de la Junta General del balanç de 
liquidació, el liquidador ha atorgat escriptura pública d’extinció de la Societat Gestora 
per a la Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat Valenciana, SAU.  

Després d’una ampliació de capital efectuada el 27 de desembre de 2010, la participació 
de la societat matriu del grup IVH, en l’empresa Desenvolupaments Urbans per a 
Habitatges Protegits, SL, ha passat del 49% al 51%, per la qual cosa aquesta ha adquirit 
la condició d’empresa pública de la Generalitat. Tanmateix no s’han retut a aquesta 
Sindicatura ni els comptes anuals de 2010 ni l’informe d’auditoria. Així mateix, no s’ha 
retut l’informe d’auditoria de l’Agència Valenciana del Turisme. 

En el quadre següent mostrem la relació d’empreses públiques que han retut els seus 
comptes anuals de 2010 i un resum dels resultats de les auditories de la Intervenció 
General de la Generalitat (en l’annex I incloem els comptes anuals amb el seu 
corresponent informe d’auditoria). 
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Empresa 
Opinió 
sense 

excepcions 

Opinió amb 
excepcions 

Grup IVH – Consolidat  �  
Institut Valencià d’Habitatge, SA  �  

Grup PTCV - - 
Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU  �  
Aeroport de Castelló, SL  �  
Ciutat de la Llum, SAU  �   

Grup RTVV - Consolidat �   
Radiotelevisió Valenciana �   
Ràdio Autonomia Valenciana, SA  �   
Televisió Autonòmica Valenciana, SA �   

Grup VAERSA - Consolidat  �  
Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU   �  
Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA. �   
Residus Industrials de la Fusta i Afins, SA  �  
Reciclats i Compostatge “Piedra Negra”, SA �   

Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica �   
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva �   
Agència Valenciana de l’Energia   �  
Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana  �  
Agència Valenciana de Prestacions Socials, SAU �   
Agència Valenciana de Seguretat Alimentària Sense activitat 
Agència Valenciana del Turisme Pendent de tramesa 
Centre Superior d’Investigació en Salut Pública  �  
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU   �  
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA �   
Comunitat Valenciana d’Inversions, SAU  �  
Consell Valencià de l’Esport �   
Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SAU �   
Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la GV  �   
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV  �  
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  �   
Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la GV �   
Institut per a l’Acreditació i Avaluació de Pràctiques Sanitàries, SA   �  
Institut Valencià d’Art Modern  �  
Instituto Valencià d’Atenció als Discapacitats  �  
Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia “Ricardo Muñoz 
Suay” 

 �  

Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals  �  
Institut Valencià de Finances �   
Institut Valencià de l’Exportació, SA �   
Institut Valencià de la Música  �  
Projecte Cultural de Castelló, SAU  �  
Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SAU �   
Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la CV, SAU �   
Teatres de la Generalitat Valenciana   �  

Quadre 1 
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3.2 Balanços individuals i agregats 

Els quadres 2.1 a 2.9, que han sigut elaborats per aquesta Sindicatura de Comptes a 
partir dels comptes anuals retuts per les empreses públiques de la Generalitat, (que 
adjuntem en l’annex I) presenten la informació resumida dels balanços a 31 de 
desembre de 2010. Totes les xifres estan expressades en euros. 
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Balanços a 31 de desembre de 2010 
Grupo  
RTVV 

ATCE AVAP AVEN AVM 

A) ACTIU NO CORRENT 25.285.846 623.541 192.730 358.892 565.590 

I.    Immobilitzat intangible 1.664.800 91.468 107.545 139.842 409.117 

II.    Immobilitzat material 21.370.992 532.074 85.185 218.907 156.473 

III.   Inversions immobiliàries 0 0 0 0 0 

IV.   Inversions en empreses del grup i associades a llarg term. 105.172 0 0 0 0 

V.    Inversions financeres a llarg termini 2.144.882 0 0 144 0 

VI.   Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 

VII.  Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 117.507.975 1.110.489 298.333 28.659.775 3.506.441 

II.    Existències 39.877.011 0 0 0 22.703 

III.   Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 74.884.813 782.407 214.469 13.997.940 2.624.911 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 25.780.312 193.477 25.000 0 1.391.491 

2. D’altres deutors 49.104.501 588.931 189.469 13.997.940 1.233.420 

IV.   Inversions en EG i associades a curt termini 0 0 0 0 0 

V.    Inversions financeres a curt termini 1.121.319 0 0 4.251.895 0 

VI.   Periodificacions a curt termini 1.507.476 0 0 3.492 2.136 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 117.356 328.082 83.864 10.406.447 856.692 

TOTAL ACTIU 142.793.820 1.734.030 491.063 29.018.667 4.072.031 

A) PATRIMONI NET (1.155.224.611) 592.390 191.672 425.271 379.088 

A-1) Fons propis (1.157.361.692) (27.387) (1.004) 65.075 (199.152) 

I.     Capital  274.392.705 0 0 0 0 

II.    Prima d’emissió 0 0 0 0 0 

III.   Reserves 0 0 0 0 0 

IV    Accions i particions en patrimoni 0 0 0 0 0 

V.    Resultats d’exercicis anteriors (1.375.078.823) (850.938) 0 (11.942) 0 

VI.   D’altres aportacions de socis 128.938.249 1.222.715 760.627 8.564.631 2.956.805 

VII.  Pèrdues i guanys (183.762.125) (399.164) (761.631) (8.487.614) (3.155.957) 

X.    Resta partides comptes consolidades (1.851.698) 0 0 0 0 

A-2) Ajusts per canvis de valor 2.137.081 0 0 0 0 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 619.777 192.676 360.197 578.240 

A-4) Socis externs 0 0 0 0 0 

B) PASSIU NO CORRENT 1.068.037.504 0 0 0 58.604 

I.     Provisions a llarg termini 890.827 0 0 0 58.604 

II.    Deutes a llarg termini 1.067.146.677 0 0 0 0 

   1. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 0 0 0 0 0 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 1.067.146.677 0 0 0 0 

   3. Creditors per arrendament financer 0 0 0 0 0 

   4. Resta de deutes a llarg termini 0 0 0 0 0 

III.   Deutes amb empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 0 0 0 

IV.   Passius per impost diferit 0 0 0 0 0 

V.    Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 0 

C) PASSIU CORRENT 229.980.927 1.141.640 299.390 28.593.396 3.634.340 

II.   Provisions a curt termini 2.178.020 0 0 0 0 

III.  Deutes a curt termini 69.611.717 0 0 18.433 50.429 

IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0 0 0 0 0 

V.   Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 158.055.435 1.141.640 299.390 21.034.020 3.583.910 

VI.  Periodificacions a curt termini 135.755 0 0 7.540.942 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 142.793.820 1.734.030 491.063 29.018.667 4.072.031 

Quadre 2.1 
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Balanços a 31 de desembre de 2010 AVT CSISP CVE GTP 

A) ACTIU NO CORRENT 51.344.219 3.163.855 6.637.725 585.408.940 

I.    Immobilitzat intangible 1.754.844 1.390.261 89.025 9.940 

II.    Immobilitzat material 48.980.769 1.773.594 6.548.700 294.447.880 

III.   Inversions immobiliàries 601.279 0 0 290.932.640 

IV.   Inversions en empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 0 0 

V.    Inversions financeres a llarg termini 7.326 0 0 1.990 

VI.   Actius per impost diferit 0 0 0 16.490 

VII.  Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 44.704.606 3.457.306 15.962.100 205.117.460 

II.    Existències 0 0 4.227.533 58.631.600 

III.   Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 40.971.887 1.296.368 9.266.105 144.573.740 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 5.673 201.589 9.266.105 72.767.190 

2. D’altres deutors 40.966.214 1.094.778 0 71.806.550 

IV.   Inversions en EG i associades a curt termini 0 0 0 0 

V.    Inversions financeres a curt termini 604 1.200.000 0 17.700 

VI.   Periodificacions a curt termini 17.348 0 0 61.240 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 3.714.766 960.938 2.468.462 1.833.180 

TOTAL ACTIU 96.048.825 6.621.161 22.599.825 790.526.400 

A) PATRIMONI NET 35.953.017 3.789.663 12.690.645 161.498.360 

A-1) Fons propis 34.037.628 0 (8.462.725) (5.043.300) 

I.     Capital  2.547.047 0 0 0 

II.    Prima d’emissió 0 0 0 0 

III.   Reserves 0 0 0 0 

IV    Accions i particions en patrimoni 0 0 0 0 

V.    Resultats d’exercicis anteriors (17.938.249) (1.203.458) (9.508.659) 357.930 

VI.   D’altres aportacions de socis 104.143.165 1.922.437 25.634.031 0 

VII.  Pèrdues i guanys (54.714.334) (718.979) (24.588.096) (5.401.230) 

X.    Resta partides comptes consolidades 0 0 0 0 

A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0 0 (739.730) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.915.388 3.789.663 21.153.370 167.281.390 

A-4) Socis externs 0 0 0 0 

B) PASSIU NO CORRENT 7.347.169 2.158.681 0 436.607.640 

I.     Provisions a llarg termini 1.368.040 0 0 0 

II.    Deutes a llarg termini 5.979.129 2.158.681 0 433.204.210 

   1. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 0 0 0 0 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 0 0 0 379.925.510 

   3. Creditors per arrendament financer 0 2.158.681 0 0 

   4. Resta de deutes a llarg termini 5.979.129 0 0 53.278.700 

III.   Deutes amb empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 0 0 

IV.   Passius per impost diferit 0 0 0 3.403.430 

V.    Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

C) PASSIU CORRENT 52.748.639 672.816 9.909.180 192.420.400 

II.   Provisions a curt termini 0 0 0 0 

III.  Deutes a curt termini 8.589.282 (386) 0 172.981.100 

IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0 0 0 0 

V.   Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 44.159.357 673.202 9.909.180 19.439.300 

VI.  Periodificacions a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 96.048.825 6.621.161 22.599.825 790.526.400 

Quadre 2.2 
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Balanços a 31 de desembre de 2010 EPSAR FGV IMPIVA 

A) ACTIU NO CORRENT 910.652.699 1.348.401.390 31.080.053 

I.    Immobilitzat intangible 237.038 1.177.190 947.473 

II.    Immobilitzat material 910.385.137 1.334.404.470 3.152.536 

III.   Inversions immobiliàries 0 1.028.220 26.885.602 

IV.   Inversions en empreses del grup i associades a llarg term. 0 40.630 94.442 

V.    Inversions financeres a llarg termini 30.524 11.750.880 0 

VI.   Actius per impost diferit 0 0 0 

VII.  Periodificacions a llarg termini 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 89.064.275 88.999.810 104.788.558 

II.    Existències 0 5.474.590 0 

III.   Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 88.273.456 64.840.510 101.374.417 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 3.226.731 8.390 0 

2. D’altres deutors 85.046.725 64.832.120 101.374.417 

IV.   Inversions en EG i associades a curt termini 0 0 0 

V.    Inversions financeres a curt termini 740 12.969.510 0 

VI.   Periodificacions a curt termini 95.223 286.780 114.830 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 694.855 5.428.420 3.299.310 

TOTAL ACTIU 999.716.974 1.437.401.200 135.868.611 

A) PATRIMONI NET 148.525.229 444.938.500 31.046.343 

A-1) Fons propis (142.111.631) 444.111.770 31.046.343 

I.     Capital  0 300.534.590 0 

II.    Prima d’emissió 0 0 0 

III.   Reserves 3.753.197 0 0 

IV    Accions i particions en patrimoni 0 0 3.879.013 

V.    Resultats d’exercicis anteriors (121.726.173) (299.686.860) 0 

VI.   D’altres aportacions de socis 0 638.231.830 31.839.255 

VII.  Pèrdues i guanys (24.138.656) (194.967.790) (4.671.925) 

X.    Resta partides comptes consolidades 0 0 0 

A-2) Ajusts per canvis de valor (20.519) 0 0 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 290.657.379 826.730 0 

A-4) Socis externs 0 0 0 

B) PASSIU NO CORRENT 581.578.358 610.436.710 33.710 

I.     Provisions a llarg termini 0 792.460 0 

II.    Deutes a llarg termini 581.578.358 609.644.250 0 

   1. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 0 0 0 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 581.578.358 609.644.250 0 

   3. Creditors per arrendament financer 0 0 0 

   4. Resta de deutes a llarg termini 0 0 0 

III.   Deutes amb empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 33.710 

IV.   Passius per impost diferit 0 0 0 

V.    Periodificacions a llarg termini 0 0 0 

C) PASSIU CORRENT 269.613.386 382.025.990 104.788.558 

II.   Provisions a curt termini 0 2.343.470 0 

III.  Deutes a curt termini 104.972.644 299.687.760 7.670 

IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0 0 0 

V.   Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 164.640.634 79.533.270 104.708.303 

VI.  Periodificacions a curt termini 108 461.490 72.585 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 999.716.974 1.437.401.200 135.868.611 

Quadre 2.3  
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Balanços a 31 de desembre de 2010 IVAM IVADIS IVAC IVCRBC 

A) ACTIU NO CORRENT 117.679.501 10.492.970 2.291.763 1.974.251 

I.    Immobilitzat intangible 4.373.199 2.127.721 1.318.554 4.203 

II.    Immobilitzat material 113.306.302 8.365.249 961.052 1.970.048 

III.   Inversions immobiliàries 0 0 0 0 

IV.   Inversions en empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 0 0 

V.    Inversions financeres a llarg termini 0 0 12.157 0 

VI.   Actius per impost diferit 0 0 0 0 

VII.  Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 1.464.069 5.132.959 7.690.948 897.686 

II.    Existències 246.287 44.857 72.802 100.682 

III.   Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 200.251 4.149.962 782.916 769.805 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 181.723 1.352.480 23.592 224.514 

2. D’altres deutors 18.528 2.797.483 759.324 545.291 

IV.   Inversions en EG i associades a curt termini 0 60.516 0 0 

V.    Inversions financeres a curt termini 0 0 5.220.778 0 

VI.   Periodificacions a curt termini 0 0 2.952 1.328 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 1.017.531 877.623 1.611.500 25.872 

TOTAL ACTIU 119.143.570 15.625.929 9.982.710 2.871.938 

A) PATRIMONI NET 116.456.988 (9.470.594) 1.491.739 1.574.099 

A-1) Fons propis (938.118) (20.587.518) (770.336) (231.383) 

I.     Capital  0 0 0 0 

II.    Prima d’emissió 0 0 0 0 

III.   Reserves 0 (1.435.347) (101.427) 0 

IV    Accions i particions en patrimoni 0 0 0 0 

V.    Resultats d’exercicis anteriors (841.323) (17.118.062) (668.908) (231.182) 

VI.   D’altres aportacions de socis 8.152.527 21.548.049 7.898.105 2.955.020 

VII.  Pèrdues i guanys (8.249.322) (23.582.158) (7.898.105) (2.955.221) 

X.    Resta partides comptes consolidades 0 0 0 0 

A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 117.395.106 11.116.924 2.262.074 1.805.482 

A-4) Socis externs 0 0 0 0 

B) PASSIU NO CORRENT 240 2.690.306 0 0 

I.     Provisions a llarg termini 0 1.645.151 0 0 

II.    Deutes a llarg termini 240 1.045.155 0 0 

   1. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 0 0 0 0 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 0 0 0 0 

   3. Creditors per arrendament financer 0 0 0 0 

   4. Resta de deutes a llarg termini 240 1.045.155 0 0 

III.   Deutes amb empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 0 0 

IV.   Passius per impost diferit 0 0 0 0 

V.    Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

C) PASSIU CORRENT 2.686.342 22.406.217 8.490.972 1.297.839 

II.   Provisions a curt termini 0 274.495 0 0 

III.  Deutes a curt termini 318.527 10.275.357 93.085 186.979 

IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0 2.313.897 0 0 

V.   Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 2.367.815 9.542.469 8.397.886 817.566 

VI.  Periodificacions a curt termini 0 0 0 293.293 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 119.143.570 15.625.929 9.982.710 2.871.938 

Quadre 2.4 
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Balanços a 31 de desembre de 2010 IVF IVM TGV 
Agregat ens 
dret públic 

A) ACTIU NO CORRENT 700.169.894 1.316.387 2.207.230 3.799.847.477 

I.    Immobilitzat intangible 75.747 1.074.681 47.567 17.040.212 

II.    Immobilitzat material 1.889.148 241.345 2.147.436 2.750.937.297 

III.   Inversions immobiliàries 2.495.142 0 0 321.942.883 

IV.   Inversions en empreses del grup i associades a llarg term. 19.756.422 0 0 19.996.666 

V.    Inversions financeres a llarg termini 675.868.784 361 12.227 689.829.277 

VI.   Actius per impost diferit 84.652 0 0 101.142 

VII.  Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 469.191.698 1.281.093 3.193.808 1.192.029.389 

II.    Existències 0 161.520 3.208 108.862.793 

III.   Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 15.562.597 180.822 2.613.882 567.361.259 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 0 170.827 333.632 115.152.726 

2. D’altres deutors 15.562.597 9.995 2.280.250 452.208.533 

IV.   Inversions en EG i associades a curt termini 1.169 0 0 61.686 

V.    Inversions financeres a curt termini 451.467.757 0 13.121 476.263.424 

VI.   Periodificacions a curt termini 159.641 1.031 202 2.253.680 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 2.000.534 937.720 563.395 37.226.548 

TOTAL ACTIU 1.169.361.593 2.597.481 5.401.039 4.991.876.866 

A) PATRIMONI NET 29.486.061 910.448 (7.890.849) (182.636.540) 

A-1) Fons propis 27.582.740 (374.445) (10.011.343) (809.276.477) 

I.     Capital  62.975.686 0 0 640.450.028 

II.    Prima d’emissió 0 0 0 0 

III.   Reserves 209.642 0 0 2.426.065 

IV    Accions i particions en patrimoni 0 0 0 3.879.013 

V.    Resultats d’exercicis anteriors (34.185.063) (244.181) (10.011.343) (1.888.947.235) 

VI.   D’altres aportacions de socis 1.000.000 6.934.366 10.158.841 1.002.860.651 

VII.  Pèrdues i guanys (2.417.524) (7.064.630) (10.158.841) (568.093.301) 

X.    Resta partides comptes consolidades 0 0 0 (1.851.698) 

A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0 0 1.376.833 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.903.321 1.284.893 2.120.494 625.263.104 

A-4) Socis externs 0 0 0 0 

B) PASSIU NO CORRENT 839.120.267 0 601 3.548.069.790 

I.     Provisions a llarg termini 12.785.114 0 0 17.540.195 

II.    Deutes a llarg termini 826.283.442 0 601 3.527.040.744 

   1. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 188.732.307 0 0 188.732.307 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 626.468.472 0 0 3.264.763.267 

   3. Creditors per arrendament financer 0 0 0 2.158.681 

   4. Resta de deutes a llarg termini 11.082.664 0 601 71.386.489 

III.   Deutes amb empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 0 33.710 

IV.   Passius per impost diferit 51.711 0 0 3.455.141 

V.    Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

C) PASSIU CORRENT 300.755.264 1.687.032 13.291.287 1.626.443.616 

II.   Provisions a curt termini 0 0 0 4.795.985 

III.  Deutes a curt termini 298.492.396 81.400 4.914.071 970.280.465 

IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0 0 0 2.313.897 

V.   Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 2.262.868 1.605.909 8.377.216 640.549.373 

VI.  Periodificacions a curt termini 0 (276) 0 8.503.897 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.169.361.593 2.597.481 5.401.039 4.991.876.866 

Quadre 2.5  
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Balanços a 31 de desembre de 2010 Grup IVH SPTCV ACSL CDL 

A) ACTIU NO CORRENT 122.520.604 424.602.722 169.591.729 155.560.435 

I.    Immobilitzat intangible 360.182 5.562.847 8.250 185.168 

II.    Immobilitzat material 16.951.397 261.648.551 129.723.479 155.372.004 

III.   Inversions immobiliàries 95.628.265 0 0 0 

IV.   Inversions en empreses del grup i associades a llarg term. 9.039.602 156.116.682 0 0 

V.    Inversions financeres a llarg termini 305 1.274.642 39.860.000 3.263 

VI.   Actius per impost diferit 340.168 0 0 0 

VII.  Periodificacions a llarg termini 200.685 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 361.375.860 158.490.332 6.875.975 6.210.525 

II.    Existències 193.797.121 0 2.657.954 0 

III.   Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 159.424.721 20.214.084 3.604.644 3.635.733 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 16.388.703 11.279.749 0 0 

2. D’altres deutors 143.036.018 8.934.335 3.604.644 3.635.733 

IV.   Inversions en EG i associades a curt termini 0 107.239.638 0 0 

V.    Inversions financeres a curt termini 4.757.256 16.168 515.716 400 

VI.   Periodificacions a curt termini 6.138 18.777 0 1.867.564 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 3.390.624 31.001.665 97.661 706.828 

TOTAL ACTIU 483.896.464 583.093.054 176.467.704 161.770.960 

A) PATRIMONI NET 16.618.233 (88.381.373) (22.278.416) (28.361.077) 

A-1) Fons propis (38.722.433) (89.595.204) (31.096.610) (28.361.077) 

I.     Capital  21.537.251 54.798.844 827.400 104.270.700 

II.    Prima d’emissió 0 0 0 0 

III.   Reserves 1.492.221 (25.514.842) (6.628.410) 0 

IV    Accions i particions en patrimoni 0 0 0 0 

V.    Resultats d’exercicis anteriors (36.262.981) (49.360.208) (15.807.114) (112.462.921) 

VI.   D’altres aportacions de socis 0 0 0 0 

VII.  Pèrdues i guanys (23.476.737) (69.518.998) (9.488.485) (20.168.856) 

X.    Resta partides comptes consolidades (2.012.187) 0 0 0 

A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 54.639.415 1.213.831 8.818.194 0 

A-4) Socis externs 701.251 0 0 0 

B) PASSIU NO CORRENT 121.062.647 361.689.618 174.459.739 115.374.072 

I.     Provisions a llarg termini 88.467 50.606.698 0 374.072 

II.    Deutes a llarg termini 118.844.764 309.039.514 53.708.011 0 

   1. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 0 0 0 0 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 118.573.753 298.933.850 53.708.011 0 

   3. Creditors per arrendament financer 19.065 0 0 0 

   4. Resta de deutes a llarg termini 251.946 10.105.664 0 0 

III.   Deutes amb empreses del grup i associades a llarg term. 1.911.933 0 19.037.500 115.000.000 

IV.   Passius per impost diferit 217.483 0 0 0 

V.    Periodificacions a llarg termini 0 2.043.406 101.714.228 0 

C) PASSIU CORRENT 346.215.584 309.784.809 24.286.381 74.757.965 

II.   Provisions a curt termini 9.817.462 0 0 52.175 

III.  Deutes a curt termini 175.252.980 305.419.643 2.083.258 11.872.471 

IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 42.283.777 0 3.534.541 54.889.587 

V.   Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 118.861.365 4.365.166 18.668.582 7.943.732 

VI.  Periodificacions a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 483.896.464 583.093.054 176.467.704 161.770.960 

Quadre 2.6  
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Balanços a 31 de desembre de 2010 
Grup 

VAERSA 
AVAPSA CMPE CACSA CVI 

A) ACTIU NO CORRENT 60.615.394 626.568 37.742.991 1.180.513.000 203.664 

I.    Immobilitzat intangible 643.813 32.361 11.617 31.932.000 63.157 

II.    Immobilitzat material 56.647.686 436.482 37.731.080 1.148.558.000 125.327 

III.   Inversions immobiliàries 0 0 0 0 0 

IV.   Inversions en empreses del grup i associades a llarg term. 1.423.616 6.528 294 0 0 

V.    Inversions financeres a llarg termini 125.130 0 0 23.000 15.180 

VI.   Actius per impost diferit 126.012 151.197 0 0 0 

VII.  Periodificacions a llarg termini 1.649.137 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 107.567.347 1.933.802 15.506.934 20.810.000 783.406 

II.    Existències 56.750.428 0 129.675 367.000 0 

III.   Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 30.918.799 1.089.661 13.913.840 19.782.000 281.771 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 14.947.517 1.081.085 13.618.795 15.633.000 0 

2. D’altres deutors 15.971.281 8.576 295.045 4.149.000 281.771 

IV.   Inversions en EG i associades a curt termini 0 0 11.618 0 0 

V.    Inversions financeres a curt termini 4.791.984 5.600 0 55.000 0 

VI.   Periodificacions a curt termini 285.453 8.166 301.743 398.000 3.336 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 14.820.683 830.375 1.150.058 208.000 498.299 

TOTAL ACTIU 168.182.741 2.560.370 53.249.925 1.201.323.000 987.070 

A) PATRIMONI NET 25.107.577 152.365 1.312.665 460.820.000 337.473 

A-1) Fons propis 13.786.082 810 (6.511.254) 416.026.000 337.473 

I.     Capital  7.169.930 100.000 7.897.298 797.656.000 300.000 

II.    Prima d’emissió 0 379.700 0 0 700.000 

III.   Reserves 6.129.689 (2.314) (354.709) (5.550.000) (101.651) 

IV    Accions i particions en patrimoni 0 0 0 0 0 

V.    Resultats d’exercicis anteriors 0 (482.390) (19.957.684) (324.845.000) (407.627) 

VI.   D’altres aportacions de socis 0 0 7.060.500 0 4.345.247 

VII.  Pèrdues i guanys 397.749 5.815 (1.156.659) (51.235.000) (4.498.495) 

X.    Resta partides comptes consolidades 88.714 0 0 0 0 

A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0 0 0 0 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 7.159.043 151.555 7.823.919 44.794.000 0 

A-4) Socis externs 4.162.452 0 0 0 0 

B) PASSIU NO CORRENT 45.519.789 669.818 7.855.567 494.774.000 0 

I.     Provisions a llarg termini 11.735.146 0 0 0 0 

II.    Deutes a llarg termini 30.285.528 500.000 7.855.567 494.774.000 0 

   1. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 0 0 0 0 0 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 29.069.223 500.000 7.836.034 409.765.000 0 

   3. Creditors per arrendament financer 1.122.649 0 0 0 0 

   4. Resta de deutes a llarg termini 93.656 0 19.533 85.009.000 0 

III.   Deutes amb empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 0 0 0 

IV.   Passius per impost diferit 3.499.114 169.818 0 0 0 

V.    Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 0 

C) PASSIU CORRENT 97.555.375 1.738.187 44.081.693 245.729.000 649.597 

II.   Provisions a curt termini 0 0 0 6.231.000 164.642 

III.  Deutes a curt termini 9.063.994 4.794 36.538.761 216.733.000 0 

IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0 0 0 0 0 

V.   Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 88.491.381 1.733.394 7.494.640 22.729.000 484.955 

VI.  Periodificacions a curt termini 0 0 48.292 36.000 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 168.182.741 2.560.370 53.249.925 1.201.323.000 987.070 

Quadre 2.7 
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Balanços a 31 de desembre de 2010 CIEGSA INACEPS IVEX PCC 

A) ACTIU NO CORRENT 7.805.161 46.275 593.230 70.493.726 

I.    Immobilitzat intangible 267.894 8.924 18.735 113.887 

II.    Immobilitzat material 7.528.833 27.969 126.272 70.379.839 

III.   Inversions immobiliàries 0 0 0 0 

IV.   Inversions en empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 448.222 0 

V.    Inversions financeres a llarg termini 8.434 0 0 0 

VI.   Actius per impost diferit 0 9.381 0 0 

VII.  Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 2.509.987.943 385.200 12.841.028 3.826.377 

II.    Existències 146.155.871 32.033 0 0 

III.   Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 2.363.742.983 307.643 7.111.916 3.666.152 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 2.256.881 107.643 236.605 345.543 

2. D’altres deutors 2.361.486.102 200.000 6.875.311 3.320.609 

IV.   Inversions en EG i associades a curt termini 0 0 33.818 0 

V.    Inversions financeres a curt termini 30.566 0 0 0 

VI.   Periodificacions a curt termini 0 23 112.318 44.242 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 58.523 45.502 5.582.977 115.983 

TOTAL ACTIU 2.517.793.104 431.475 13.434.257 74.320.103 

A) PATRIMONI NET 269.131.656 386.589 4.602.640 (14.576.294) 

A-1) Fons propis 269.131.656 386.589 4.602.640 (19.983.149) 

I.     Capital  382.399.272 150.000 2.597.570 56.501.138 

II.    Prima d’emissió 0 0 0 0 

III.   Reserves (1.865.577) 21.222 2.183.120 (19.731) 

IV    Accions i particions en patrimoni 0 0 0 0 

V.    Resultats d’exercicis anteriors (64.950.173) (89.849) 0 (85.238.458) 

VI.   D’altres aportacions de socis 8.590.000 307.254 10.043.432 22.445.628 

VII.  Pèrdues i guanys (55.041.866) (2.039) (10.221.482) (13.671.726) 

X.    Resta partides comptes consolidades 0 0 0 0 

A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 0 0 5.406.855 

A-4) Socis externs 0 0 0 0 

B) PASSIU NO CORRENT 1.632.357.197 0 1.913.283 24.139.596 

I.     Provisions a llarg termini 0 0 1.913.283 0 

II.    Deutes a llarg termini 1.632.357.197 0 0 24.139.596 

   1. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 0 0 0 0 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 1.449.399.405 0 0 24.139.596 

   3. Creditors per arrendament financer 0 0 0 0 

   4. Resta de deutes a llarg termini 182.957.792 0 0 0 

III.   Deutes amb empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 0 0 

IV.   Passius per impost diferit 0 0 0 0 

V.    Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

C) PASSIU CORRENT 616.304.251 44.886 6.918.335 64.756.801 

II.   Provisions a curt termini 0 0 0 0 

III.  Deutes a curt termini 599.574.572 0 0 56.129.862 

IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0 0 0 0 

V.   Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 16.729.679 44.886 6.918.335 8.626.939 

VI.  Periodificacions a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.517.793.104 431.475 13.434.257 74.320.103 

Quadre 2.8 
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Balanços a 31 de desembre de 2010 SEPIVA SGIEP 
Agregat 
societats 

mercantils 

Agregat 
empreses 
públiques 

A) ACTIU NO CORRENT 28.632.185 163.239 2.259.710.923 6.059.558.400 

I.    Immobilitzat intangible 111.522 10.934 39.331.291 56.371.504 

II.    Immobilitzat material 13.326.678 149.365 1.898.732.963 4.649.670.259 

III.   Inversions immobiliàries 1.915.807 0 97.544.072 419.486.955 

IV.   Inversions en empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 167.034.944 187.031.610 

V.    Inversions financeres a llarg termini 13.182.178 2.941 54.495.073 744.324.350 

VI.   Actius per impost diferit 0 0 626.758 727.900 

VII.  Periodificacions a llarg termini 96.000 0 1.945.822 1.945.822 

B) ACTIU CORRENT 39.922.981 7.564.077 3.254.081.787 4.446.111.177 

II.    Existències 24.150.962 4.222.191 428.263.235 537.126.028 

III.   Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 1.941.930 3.218.246 2.632.854.122 3.200.215.381 

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 1.830.287 0 77.725.808 192.878.533 

2. D’altres deutors 111.643 3.218.246 2.555.128.314 3.007.336.848 

IV.   Inversions en EG i associades a curt termini 8.022.002 0 115.307.076 115.368.761 

V.    Inversions financeres a curt termini 0 300 10.172.990 486.436.414 

VI.   Periodificacions a curt termini 52.987 0 3.098.747 5.352.427 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 5.755.100 123.340 64.385.618 101.612.166 

TOTAL ACTIU 68.555.166 7.727.316 5.513.792.710 10.505.669.576 

A) PATRIMONI NET 61.071.464 2.225.716 688.169.218 505.532.678 

A-1) Fons propis 61.071.464 2.225.716 553.298.703 (255.977.774) 

I.     Capital  24.462.910 100.000 1.460.768.313 2.101.218.341 

II.    Prima d’emissió 0 500.000 1.579.700 1.579.700 

III.   Reserves 36.146.190 (11.123) 5.924.084 8.350.149 

IV    Accions i particions en patrimoni 0 0 0 3.879.013 

V.    Resultats d’exercicis anteriors 0 (91.176) (709.955.582) (2.598.902.817) 

VI.   D’altres aportacions de socis 0 2.707.470 55.499.531 1.058.360.182 

VII.  Pèrdues i guanys 462.364 (979.455) (258.593.871) (826.687.172) 

X.    Resta partides comptes consolidades 0 0 (1.923.473) (3.775.171) 

A-2) Ajusts per canvis de valor 0 0 0 1.376.833 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 0 130.006.812 755.269.917 

A-4) Socis externs 0 0 4.863.703 4.863.703 

B) PASSIU NO CORRENT 2.216.631 123 2.982.032.080 6.530.101.870 

I.     Provisions a llarg termini 2.074.548 0 66.792.214 84.332.409 

II.    Deutes a llarg termini 9.261 123 2.671.513.562 6.198.554.306 

   1. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 0 0 0 188.732.307 

   2. Deutes amb entitats de crèdit 0 0 2.391.924.873 5.656.688.140 

   3. Creditors per arrendament financer 0 0 1.141.714 3.300.395 

   4. Resta de deutes a llarg termini 9.261 123 278.446.975 349.833.464 

III.   Deutes amb empreses del grup i associades a llarg term. 0 0 135.949.433 135.983.143 

IV.   Passius per impost diferit 132.822 0 4.019.237 7.474.378 

V.    Periodificacions a llarg termini 0 0 103.757.634 103.757.634 

C) PASSIU CORRENT 5.267.071 5.501.477 1.843.591.412 3.470.035.028 

II.   Provisions a curt termini 0 0 16.265.279 21.061.264 

III.  Deutes a curt termini 3.064.188 0 1.415.737.522 2.386.017.987 

IV.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0 5.375.333 106.083.238 108.397.135 

V.   Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 2.116.483 126.144 305.334.681 945.884.054 

VI.  Periodificacions a curt termini 86.400 0 170.692 8.674.589 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 68.555.166 7.727.316 5.513.792.710 10.505.669.576 

Quadre 2.9 
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3.3 Comptes de pèrdues i guanys individuals i agregats 

Els quadres 3.1 a 3.6, que han sigut confeccionats per aquesta Sindicatura de Comptes a 
partir dels comptes anuals retuts per les empreses públiques de la Generalitat (que 
adjuntem en l’annex I), mostren la informació resumida dels comptes de pèrdues i 
guanys de 2010. 
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Comptes de pèrdues i guanys de 2010 
Grup RTVV ATCE AVAP AVEN AVM AVT CSISP 

A) OPERACIONS CONTINUADES       

   1. Import net de la xifra de negocis 23.625.958  466.000 80.721  45.553  12.489.162  25.911  43.816  

   2. Variació d’existències de productes terminats i en curs (7.022.512) 0 0  0  0  0  0  

   3. Treballs realitzats per l’empresa per a l’actiu 0  95.985 0  0  0  0  1.418.919  

   4. Aprovisionaments (72.343.371) (603.342) 0  0  (61.333) (1.396.658) (89.180) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 2.727.768  330.000 0  25.124.718  10.839  846.137  6  

   6. Despeses de personal (79.975.533) (290.901) (384.460) (1.453.873) (1.557.541) (8.930.673) (1.507.816) 

   7. D’altres despeses d’explotació (30.402.215) (397.479) (457.790) (32.607.305) (14.038.895) (38.636.098) (623.181) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (5.181.181) (250.937) (65.729) (125.994) (117.189) (5.951.430) (234.796) 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 0  250.937 65.729  125.994  119.647  25.000  319.830  

 10. Excés de provisions 0  0 0  0  0  0  0  

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat (153.839) 0 0  0  (963) (379.422) (85.034) 

 19. D’altres resultats 1.848.535  489 0  0  (1.616) 0  0  

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (166.876.391) (399.249) (761.528) (8.890.908) (3.157.890) (54.397.232) (757.436) 

 12. Ingressos financers 24.988  85 58  403.294  0  18.494  38.561  

 13. Despeses financeres (16.432.248) 0 (161) 0  (104) (333.891) 0  

 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0  0 0  0  2.044  0  0  

 15. Diferències de canvi (478.474) 0 0  0  (8) (1.705) (104) 

 16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 0  0 0  0  0  0  0  

       D’altres ingressos i despeses de caràcter financer 0  0 0  0  0  0  0  

   A.2) RESULTAT FINANCER (16.885.734) 85 (102) 403.294  1.933  (317.102) 38.457  
       Particip. en beneficis (pèrdues) en soc. posades en equivalència 0  0 0 0 0 0 0 
   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (183.762.125) (399.164) (761.631) (8.487.614) (3.155.957) (54.714.334) (718.979) 

 17. Impost sobre societats 0  0 0  0  0  0  0  

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (183.762.125) (399.164) (761.631) (8.487.614) (3.155.957) (54.714.334) (718.979) 
   B)    OPERACIONS INTERROMPUDES 0  0  0  0 0   0 0  

 18. Resultat de l’exercici proc. d’operacions interrompudes, net d’imposts 0  0  0 0   0 0   0 

   A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI  (183.762.125) (399.164) (761.631) (8.487.614) (3.155.957) (54.714.334) (718.979) 
       Resultat atribuïble a socis externs 0  0 0  0  0  0  0  

              
Resultat de l’exercici (183.762.125) (399.164) (761.631) (8.487.614) (3.155.957) (54.714.334) (718.979) 

Resultat atribuït a socis externs 0  0 0  0  0  0  0  
Resultat d’explotació (166.876.391) (399.249) (761.528) (8.890.908) (3.157.890) (54.397.232) (757.436) 

Resultat financer (16.885.734) 85 (102) 403.294  1.933  (317.102) 38.457  
Resultat operacions interrompudes 0 0 0 0 0 0 0 

Impost sobre beneficis 0  0 0  0  0  0  0  

Quadre 3.1 
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Comptes de pèrdues i guanys de 2010 
CVE GTP EPSAR FGV IMPIVA IVAM 

A) OPERACIONS CONTINUADES          

   1. Import net de la xifra de negocis 0  11.787.860  2.840.567  53.220.090  1.341.458  1.466.158  

   2. Variació d’existències de productes terminats i en curs 4.227.533  3.940.600  0  0  0  (89.880) 

   3. Treballs realitzats per l’empresa per a l’actiu 0  0  0  0  0  0  

   4. Aprovisionaments 0  (4.527.240) 0  (4.137.440) 0  (1.514.575) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 1.319.052  3.162.670  201.270.090  5.392.790  117.647.933  403.728  

   6. Despeses de personal (2.772.617) (1.420.280) (2.335.313) (91.971.150) (4.681.430) (3.459.663) 

   7. D’altres despeses d’explotació (27.399.582) (6.031.220) (190.772.905) (62.132.170) (119.227.101) (5.072.401) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (94.554) (7.960.800) (27.396.470) (87.260.410) (1.078.262) (913.334) 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 94.554  809.000  11.181.808  99.530  2.064.363  916.787  

 10. Excés de provisions 0  0  0  12.417.480  0  0  

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 0  508.380  (656.797) 5.698.590  (986.101) (3.452) 

 19. D’altres resultats 0  (30) 0  (55.980) 0  0  

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (24.625.614) 268.940 (5.869.021) 168.728.670) (4.919.141) (8.266.632) 

 12. Ingressos financers 39.003  8.518.980  3.604.979  2.426.460  277.626  14.979  

 13. Despeses financeres (1.485) (13.763.100) (21.874.614) (28.517.820) (30.410) (745) 

 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0  0  0  77.680  0  0  

 15. Diferències de canvi 0  (450) 0  (1.170) 0  3.075  

 16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 0  0  0  (224.270) 0  0  

       D’altres ingressos i despeses de caràcter financer 0  0  0  0  0  0  

   A.2) RESULTAT FINANCER 37.517  (5.244.570) (18.269.635) (26.239.120) 247.216  17.310  
       Particip. en beneficis (pèrdues) en soc. posades en equivalència 0 0 0 0 0 0 
   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (24.588.096) (4.975.630) (24.138.656) (194.967.790) (4.671.925) (8.249.322) 

 17. Impost sobre societats 0  (425.600) 0  0  0  0  

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (24.588.096) (5.401.230) (24.138.656) (194.967.790) (4.671.925) (8.249.322) 
   B)    OPERACIONS INTERROMPUDES 0 0 0 0 0 0 
 18. Resultat de l’exercici proc. d’operacions interrompudes, net d’imposts 

0 0 0 0 0 0 

   A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI  (24.588.096) (5.401.230) (24.138.656) (194.967.790) (4.671.925) (8.249.322) 
       Resultat atribuïble a socis externs 0 0 0 0 0 0 

             
Resultat de l’exercici (24.588.096) (5.401.230) (24.138.656) (194.967.790) (4.671.925) (8.249.322) 

Resultat atribuït a socis externs 0  0  0  0  0  0  
Resultat d’explotació (24.625.614) 268.940  (5.869.021) (168.728.670) (4.919.141) (8.266.632) 

Resultat financer 37.517  (5.244.570) (18.269.635) (26.239.120) 247.216  17.310  
Resultat operacions interrompudes 0 0 0 0 0 0 

Impost sobre beneficis 0  (425.600) 0  0  0  0  

Quadre 3.2 
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Comptes de pèrdues i guanys de 2010 
IVADIS IVARMS IVCRBC IVF IVM TGV 

Agregat ens de 
dret públic 

A) OPERACIONS CONTINUADES        

   1. Import net de la xifra de negocis 3.930.175  184.327  303.807  29.516.176  299.922  1.660.867  143.328.526  

   2. Variació d’existències de productes terminats i en curs 2.501  (19.214) 0  0  34.040  0  1.073.067  

   3. Treballs realitzats per l’empresa per a l’actiu 0  0  0  0  0  0  1.514.904  

   4. Aprovisionaments (1.056.398) (237.272) (27.939) (16.454.598) (22.937) (2.028.477) (104.500.762) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 3.885.409  1.980.381  300.815  9.941.553  149.838  125.980  374.619.708  

   6. Despeses de personal (21.511.180) (1.229.697) (2.418.799) (2.877.929) (5.002.533) (4.957.351) (238.738.740) 

   7. D’altres despeses d’explotació (8.069.581) (8.720.107) (1.166.481) (10.262.827) (2.527.960) (4.754.485) (563.299.783) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (1.082.856) (181.922) (344.245) (163.495) (332.668) (438.321) (139.174.592) 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 1.051.555  0  344.245  147.142  332.668  423.582  18.372.371  

 10. Excés de provisions 32.228  156.879  0  0  0  0  12.606.587  

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 0  0  0  (261.250) 0  0  3.680.112  

 19. D’altres resultats (100.688) 0  28.169  0  3.363  0  1.722.240  

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (22.918.836) (8.066.625) (2.980.428) 9.584.772  (7.066.268) (9.968.204) (488.796.362) 

 12. Ingressos financers 238  168.583  25.207  654.564  1.926  4.137  16.222.163  

 13. Despeses financeres (663.559) (63) 0  0  (288) (194.773) (81.813.261) 

 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0  0  0  113.673  0  0  193.398  

 15. Diferències de canvi 0  0  0  221.402  0  0  (257.433) 

 16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 0  0  0  (12.412.033) 0  0  (12.636.303) 

       D’altres ingressos i despeses de caràcter financer 0  0  0  0  0  0  0  

   A.2) RESULTAT FINANCER (663.322) 168.520  25.207  (11.422.394) 1.638  (190.636) (78.291.437) 

       Particip. en beneficis (pèrdues) en soc. posades en equivalència 0 0 0 0 0 0 0  

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (23.582.158) (7.898.105) (2.955.221) (1.837.622) (7.064.630) (10.158.841) (567.087.799) 

 17. Impost sobre societats 0  0  0  (579.903) 0  0  (1.005.503) 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (23.582.158) (7.898.105) (2.955.221) (2.417.524) (7.064.630) (10.158.841) (568.093.301) 
   B)    OPERACIONS INTERROMPUDES 0 0 0 0 0 0 0  

 18. Resultat de l’exercici proc. d’operacions interrompudes, net d’imposts 0 0 0 0 0 0 0  

   A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI  (23.582.158) (7.898.105) (2.955.221) (2.417.524) (7.064.630) (10.158.841) (568.093.301) 
       Resultat atribuïble a socis externs 0 0 0 0 0 0 0  

             0  

Resultat de l’exercici (23.582.158) (7.898.105) (2.955.221) (2.417.524) (7.064.630) (10.158.841) (568.093.301) 
Resultat atribuït a socis externs 0  0  0  0  0  0  0  

Resultat d’explotació (22.918.836) (8.066.625) (2.980.428) 9.584.772  (7.066.268) (9.968.204) (488.796.362) 
Resultat financer (663.322) 168.520  25.207  (11.422.394) 1.638  (190.636) (78.291.437) 

Resultat operacions interrompudes 0 0 0 0 0 0 0 
Impost sobre beneficis 0  0  0  (579.903) 0  0  (1.005.503) 

Quadre 3.3 
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Comptes de pèrdues i guanys de 2010 
Grup IVH SPTCV ACSL CDL GrupVAERSA 

A) OPERACIONS CONTINUADES      

   1. Import net de la xifra de negocis 39.705.165  0  0  172.910  96.628.790  

   2. Variació d’existències de productes terminats i en curs 8.464.602  0  2.657.954  0  (3.812.271) 

   3. Treballs realitzats per l’empresa per a l’actiu 455.798  1.432.439  0  86.046  40.131  

   4. Aprovisionaments (36.521.224) 0  0  0  (24.364.377) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 1.396.008  1.306.858  0  1.159.177  169.959  

   6. Despeses de personal (14.613.393) (1.429.893) (382.216) (988.696) (46.154.368) 

   7. D’altres despeses d’explotació (9.429.936) (28.195.809) (10.738.004) (12.076.199) (17.131.380) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (2.388.622) (6.117.190) (9.918) (5.522.759) (6.445.119) 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 585.437  0  0  0  1.374.213  

 10. Excés de provisions 0  0  0  0  0  

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat (157.831) 0  0  0  460  

 19. D’altres resultats 72.533  9.877  0  456.150  281.100  

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (12.431.463) (32.993.718) (8.472.184) (16.713.371) 587.138 

 12. Ingressos financers 288.164  5.525.528  205.768  43.379  197.766  

 13. Despeses financeres (12.431.685) (7.491.026) (1.222.069) (3.498.864) (550.638) 

 14. Variació de valor raonable en instruments financers (2.193) 0  0  0  0  

 15. Diferències de canvi 0  (1.984.410) 0  0  0  

 16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 595  (32.575.372) 0  0  2.072  

       D’altres ingressos i despeses de caràcter financer 868.643  0  0  0  0  

   A.2) RESULTAT FINANCER (11.276.476) (36.525.280) (1.016.301) (3.455.485) (350.800) 

       Particip. en beneficis (pèrdues) en soc. posades en equivalència 102.837  0 0 0 23.008 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (23.605.102) (69.518.998) (9.488.485) (20.168.856) 259.345 

 17. Impost sobre societats 127.269  0  0  0  55.725 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. 
CONTINUADES 

(23.477.833) (69.518.998) (9.488.485) (20.168.856) 315.070 

   B)    OPERACIONS INTERROMPUDES 0 0 0 0 0 
 18. Resultat de l’exercici proc. d’operacions interrompudes, net d’imposts 0 0 0 0 0 
   A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI  (23.476.737) (69.518.998) (9.488.485) (20.168.856) 397.749 

       Resultat atribuïble a socis externs (1.096) 0 0 0 (82.679) 
          

Resultat de l’exercici (23.476.737) (69.518.998) (9.488.485) (20.168.856) 397.749  
Resultat atribuït a socis externs (1.096) 0  0  0  (82.679) 

Resultat d’explotació (12.431.463) (32.993.718) (8.472.184) (16.713.371) 587.138  
Resultat financer (11.276.476) (36.525.280) (1.016.301) (3.455.485) (350.800) 

Resultat operacions interrompudes 0 0 0 0 0 
Impost sobre beneficis 127.269  0  0  0  55.725  

Quadre 3.4 
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Comptes de pèrdues i guanys de 2010 
AVAPSA CMPE CACSA CVI CIEGSA INACEPS 

A) OPERACIONS CONTINUADES       

   1. Import net de la xifra de negocis 8.568.616  11.841.336  35.129.000  0  243.487.942  208.392  

   2. Variació d’existències de productes terminats i en curs 0  0  0  0  (33.250.720) 0  

   3. Treballs realitzats per l’empresa per a l’actiu 0  0  63.000  0  0  0  

   4. Aprovisionaments (474) (2.180.018) (614.000) 0  (208.105.083) (15.427) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 1.280.073  8.962.764  31.000  0  (26) 204.530  

   6. Despeses de personal (6.178.409) (1.104.500) (9.560.000) (811.977) (3.893.047) (237.525) 

   7. D’altres despeses d’explotació (3.547.484) (15.587.816) (37.133.000) (3.537.908) (3.169.479) (149.693) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (175.923) (2.920.554) (20.616.000) (120.284) (368.574) (10.719) 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 95.945  870.630  1.390.000  0  0  0  

 10. Excés de provisions 0  0  0  0  0  0  

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 0  3.875  (939.000) (29.279) 12.824  (1.034) 

 19. D’altres resultats 744  22.228  (759.000) 0  0  0  

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 43.089  (92.055) (33.008.000) (4.499.447) (5.286.163) (1.476) 

 12. Ingressos financers 4.683  18.895  79.000  896  8.666  0  

 13. Despeses financeres (29.753) (1.083.027) (18.285.000) 0  (53.593.921) (563) 

 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0  0  0  0  1.082.758  0  

 15. Diferències de canvi 0  (472) (21.000) 56  0  0  

 16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 0  0  0  0  0  0  

       D’altres ingressos i despeses de caràcter financer 0  0  0  0  2.746.794  0  

   A.2) RESULTAT FINANCER (25.070) (1.064.604) (18.227.000) 952  (49.755.703) (563) 

       Particip. en beneficis (pèrdues) en soc. posades en equivalència 0 0 0 0 0 0 
   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) 18.018  (1.156.659) (51.235.000) (4.498.495) (55.041.866) (2.039) 

 17. Impost sobre societats (12.204) 0  0  0  0  0  

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES 5.815  (1.156.659) (51.235.000) (4.498.495) (55.041.866) (2.039) 
   B)    OPERACIONS INTERROMPUDES 0 0 0 0 0 0 
 18. Resultat de l’exercici proc. d’operacions interrompudes, net d’imposts 0 0 0 0 0 0 
   A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI  5.815  (1.156.659) (51.235.000) (4.498.495) (55.041.866) (2.039) 

       Resultat atribuïble a socis externs 0 0 0 0 0 0 
             

Resultat de l’exercici 5.815  (1.156.659) (51.235.000) (4.498.495) (55.041.866) (2.039) 
Resultat atribuït a socis externs 0  0  0  0  0  0  

Resultat d’explotació 43.089  (92.055) (33.008.000) (4.499.447) (5.286.163) (1.476) 
Resultat financer (25.070) (1.064.604) (18.227.000) 952  (49.755.703) (563) 

Resultat operacions interrompudes 0 0 0 0 0 0 
Impost sobre beneficis (12.204) 0  0  0  0  0  

Quadre 3.5  
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Comptes de pèrdues i guanys de 2010 
IVEX PCC SEPIVA SGIEP 

Agregat societats 
mercantils 

Agregat empreses 
públiques 

A) OPERACIONS CONTINUADES       

   1. Import net de la xifra de negocis 294.575  296.485  6.269.623  1.806  442.604.640  585.933.166  

   2. Variació d’existències de productes terminats i en curs 0  0  (1.998.660) 4.222.191  (23.716.904) (22.643.837) 

   3. Treballs realitzats per l’empresa per a l’actiu 0  0  976.386  0  3.053.800  4.568.704  

   4. Aprovisionaments 0  (2.537.079) (259.427) 0  (274.597.109) (379.097.871) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 510.500  860.468  287.858  0  16.169.168  390.788.875  

   6. Despeses de personal (2.762.150) (1.719.735) (2.925.816) (352.605) (93.114.329) (331.853.069) 

   7. D’altres despeses d’explotació (8.966.556) (4.223.263) (1.197.219) (4.769.661) (159.853.407) (723.153.190) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (68.648) (3.756.560) (463.855) (16.826) (49.001.551) (188.176.143) 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 0  291.220  0  0  4.607.445  22.979.815  

 10. Excés de provisions 0  0  127.761  0  127.761  12.734.348  

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat 0  (127) (144) 0  (1.110.256) 2.569.856  

 19. D’altres resultats 727.552  0  14  0  811.199  2.533.439  

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (10.264.727) (10.788.591) 816.521 (915.096) (134.019.545) (622.815.907) 

 12. Ingressos financers 2.886  139.856  79.637  1.997  6.597.120  22.819.283  

 13. Despeses financeres (3.733) (3.023.274) (233.328) (64.372) (101.511.252) (183.324.513) 

 14. Variació de valor raonable en instruments financers 0  0  0  0  1.080.565  1.273.963  

 15. Diferències de canvi 44.092  283  0  0  (1.961.451) (2.218.884) 

 16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 0  0  0  (1.984) (32.574.689) (45.210.992) 

       D’altres ingressos i despeses de caràcter financer 0  0  0  0  3.615.437  3.615.437  

   A.2) RESULTAT FINANCER 43.246  (2.883.135) (153.691) (64.359) (124.754.270) (203.045.707) 

       Particip. en beneficis (pèrdues) en soc. posades en equivalència 0 0 0 0 125.845  125.845  

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (10.221.482) (13.671.726) 662.830 (979.455) (258.647.970) (825.735.769) 

 17. Impost sobre societats 0  0  (200.466) 0  (29.675) (1.035.178) 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (10.221.482) (13.671.726) 462.364  (979.455) (258.677.645) (826.770.947) 
   B)    OPERACIONS INTERROMPUDES 0 0 0 0 0 0 
 18. Resultat de l’exercici proc. d’operacions interrompudes, net d’imposts 0 0 0 0 0 0 
   A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI  (10.221.482) (13.671.726) 462.364  (979.455) (258.593.871) (826.687.172) 

       Resultat atribuïble a socis externs 0 0 0 0 (83.775) (83.775) 
        0    

Resultat de l’exercici (10.221.482) (13.671.726) 462.364  (979.455) (258.593.871) (826.687.172) 
Resultat atribuït a socis externs 0  0  0  0  (83.775) (83.775) 

Resultat d’explotació (10.264.727) (10.788.591) 816.521  (915.096) (134.019.545) (622.815.907) 
Resultat financer 43.246  (2.883.135) (153.691) (64.359) (124.754.270) (203.045.707) 

Resultat operacions interrompudes 0 0 0 0 0 0  
Impost sobre beneficis 0  0  (200.466) 0  (29.675) (1.035.178) 

Quadre 3.6 
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3.4 Transferències i subvencions de la Generalitat 

Els quadres 4.1 a 4.6, que incloem en aquest apartat, han sigut realitzats per aquesta 
Sindicatura de Comptes. Hi mostrem, per a cada empresa pública, les subvencions 
corrents i de capital consignades en la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2010, així 
com les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats, obtinguts de la liquidació 
del pressupost de despeses del Compte de l’Administració de la Generalitat. 

a) Subvencions corrents 

La Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2010 preveu subvencions corrents a 
empreses públiques de la Generalitat per 424.266.140 euros. A partir de l’execució del 
pressupost s’han reconegut a aquestes empreses i ens obligacions per import de 
428.883.400 euros, de les quals se n’han pagat en l’exercici 339.626.815 euros, un 
79,2% de les obligacions reconegudes. 

Les entitats que han rebut els majors imports són: el Grup RTVV (114.135.998 euros) 
FGV (81.732.432 euros), IMPIVA (56.006.009 euros) i AVT (41.222.920 euros). 
Aquestes entitats han rebut el 68,3% del total de subvencions concedides en l’exercici a 
les empreses públiques de la Generalitat. 

b) Subvencions de capital 

Les subvencions de capital previstes en la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2010 
destinades a empreses públiques de la Generalitat són de 211.292.730 euros. L’import 
d’obligacions reconegudes durant l’exercici ha pujat a 205.305.056 euros, i d’aquest 
últim import s’han pagat en 2010, 94.636.483 euros, un 46,1% de les obligacions 
reconegudes. 

Les entitats que han rebut un major volum d’aquestes subvencions són: IMPIVA 
(63.868.883 euros), GTP (55.699.453 euros), FGV (25.000.000 d’euros) i AVT 
(23.194.146 euros). L’import concedit a aquestes empreses constitueix un 81,7% del 
total concedit a les empreses públiques de la Generalitat. 
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Grup RTVV 

 

ATCE 

 

AVAP 

 

AVEN 

 

AVM 

 

AVT 

 

CSISP 

Subvencions corrents        

Consignació inicial LPGV 2010  138.107.350 382.880 800.660 2.320.440 3.448.830 46.095.210 1.193.400 

Obligacions reconegudes 114.135.998 712.880 760.627 2.320.440 3.448.830 41.222.920 884.378 

Pagaments realitzats 102.027.052 514.880 638.622 966.850 2.874.025 18.846.337 397.575 

Subvencions de capital              

Consignació inicial LPGV 2010  1.564.520 100.000 65.000 4.843.000 424.000 18.430.800 654.900 

Obligacions reconegudes  1.095.164 400.000 45.500 11.940.531 368.899 23.194.146 504.275 

Pagaments realitzats  1.095.164 145.000 40238 1.603.264 0 4.607.760 364.428 

Quadre 4.1 
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 CVE GTP EPSAR FGV IMPIVA IVAM IVADIS 

Subvencions corrents        

Consignació inicial LPGV 2010  17.326.040 0 0 55.032.440 62.052.010 8.706.100 19.378.690 

Obligacions reconegudes 17.296.040 0 0 81.732.432 56.006.009 8.706.100 21.598.049 

Pagaments realitzats 14.686.520 0 0 67.146.396 35.822.006 8.706.100 21.548.049 

Subvencions de capital               

Consignació inicial LPGV 2010  9.370.400 55.700.000 1.250.000 51.700.000 61.003.200 1.047.270 831.140 

Obligacions reconegudes  7.148.912 55.699.453 1.132.940 25.000.000 63.868.883 1.047.270 831.140 

Pagament realitzats  589.632 35.000.000 1.132.940 25.000.000 12.953.786 1.047.270 831.140 

Quadre 4.2 
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 IVARMS IVCRBC IVF IVM TGV Agregat ens 
dret públic 

Subvencions corrents       

Consignació inicial LPGV 2010  4.239.000 2.955.020 4.398.100 8.140.500 12.563.210 387.139.880 

Obligacions reconegudes 4.458.500 3.002.092 11.732.780 7.378.136 11.218.947 386.615.158 

Pagaments realitzats 4.458.500 2.985.144 9.828.142 7.378.136 11.218.947 310.043.281 

Subvencions de capital             

Consignació inicial LPGV 2010  3.215.550 325.000 32.500 325.000 260.000 211.142.280 

Obligacions reconegudes  3.215.550 331.000 22.750 333.419 260.000 196.439.832 

Pagaments realitzats  3.215.550 325.000 0 325.000 260.000 88.536.172 

Quadre 4.3 
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 Grup IVH SPTCV ACSL CDL Grup 
VAERSA AVAPSA 

Subvencions corrents       

Consignació inicial LPGV 2010  0 0 0 0 150.000 1.276.260 

Obligacions reconegudes 0 0 0 0 31.450 1.276.260 

Pagaments realitzats 0 0 0 0 31.450 1.276.260 

Subvencions de capital           

Consignació inicial LPGV 2010  0 0 0 0 0 100.000 

Obligacions reconegudes  8.765.224 0 0 0 0 100.000 

Pagaments realitzats  6.000.311 0 0 0 0 100.000 

Quadre 4.4 
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 CMPE CACSA CVI CIEGSA INACEPS 

Subvencions corrents      

Consignació inicial LPGV 2010  1.800.000 117.200 4.393.210 8.590.000 250.000 

Obligacions reconegudes 10.085.423 0 4.345.247 8.590.000 200.000 

Pagaments realitzats 10.085.423 0 4.065.247 0 0 

Subvencions de capital           

Consignació inicial LPGV 2010  0 50.450 0 0 0 

Obligacions reconegudes  0 0 0 0 0 

Pagaments realitzats  0 0 0 0 0 

Quadre 4.5 
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 PCC SEPIVA SGIEP 
Agregat 
societats 

mercantils 

Agregat 
empreses 
públiques 

Subvencions corrents      

Consignació inicial LPGV 2010  4.695.630 0 3.609.960 37.126.260 424.266.140 

Obligacions reconegudes 4.695.630 0 2.707.470 42.268.242 428.883.400 

Pagaments realitzats 4.695.630 0 0 29.583.534 339.626.815 

Subvencions de capital          

Consignació inicial LPGV 2010  0 0 0 150.450 211.292.730 

Obligacions reconegudes  0 0 0 8.865.224 205.305.056 

Pagaments realitzats  0 0 0 6.100.311 94.636.483 

Quadre 4.6 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Empreses públiques sotmeses a aquest control 

Tot seguit detallem les empreses sotmeses a la modalitat de control formal de la 
rendició de comptes. Per a cadascuna es descriu succintament la seua forma de creació, 
el seu objecte social i l’opinió de l’informe d’auditoria financera extern contingut en els 
comptes anuals. 

a) Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ATCE) 

La Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, va crear l’Ens Prestador 
de Serveis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, l’estatut regulador 
del qual es va aprovar pel Decret 149/2007, de 7 de setembre, del Consell. 

La Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’Administració Electrònica 
de la Comunitat Valenciana, realitza modificacions que afecten el Decret  149/2007, 
com ara el canvi de denominació de l’entitat que passa a ser el d’Agència de Tecnologia 
i Certificació Electrònica. 

L’Agència realitza la prestació dels serveis de certificació de la signatura electrònica 
avançada en l’àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret 
públic i empreses públiques dependents, així com en les relacions que puguen entaular 
totes aquestes amb els ciutadans, empreses i d’altres administracions públiques. 

Així mateix, assumeix la prestació dels serveis tècnics i administratius que s’hi 
relacionen. 

A 31 de desembre de 2010, estava adscrita a la Conselleria de Justícia i Administracions 
Públiques. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010 presenta una opinió sense 
excepcions. No obstant això, figura un paràgraf d’èmfasi relatiu a l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament.  

L’informe d’auditoria i els comptes anuals es troben en l’annex I d’aquest Informe. 

b) Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

L’AVAP es va constituir per la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat, de Creació 
de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, i es regeix pel que disposa la dita 
Llei així com el Decret 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el seu 
reglament. Li corresponen, en l’àmbit del sistema empresarial, tecnològic, científic i 
universitari valencià, les següents funcions: 

- L’exercici de les funcions d’acreditació i avaluació de les institucions 
universitàries i del professorat i d’altres activitats afins que establisca la Llei 
Orgànica d’Universitats i d’altre ordenament jurídic vigent. 
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- L’avaluació de programes tecnològics, empresarials, d’investigació i de 
desenvolupament. 

- La prospectiva i anàlisi de les noves demandes tecnològiques, científiques i 
universitàries d’utilitat per a la Comunitat Valenciana. 

A la fi de l’exercici de 2010, estava adscrita a la Conselleria d’Educació. 

L’informe mostra una opinió sense excepcions, si bé presenta un paràgraf d’èmfasi per 
l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. 

Els comptes anuals i l’informe d’auditoria estan inclosos en l’annex I d’aquest Informe. 

c) Agència Valenciana de l’Energia (AVEN) 

L’AVEN es va constituir per la Llei 8/2001 de 26 de novembre. 

La seua regulació bàsica ve establida en la seua llei de creació i en el reglament de 
funcionament aprovat pel Decret 9/2002, de 15 de gener, del Govern Valencià, i 
modificat pel Decret 30/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat. 

L’AVEN té com a finalitat el desenvolupament d’actuacions de política energètica en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les directrius generals del Govern 
Valencià i en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea, així com la 
coordinació amb les distintes conselleries en aquesta matèria. 

A 31 de desembre de 2010, estava adscrita a la Conselleria d’Infraestructures i 
Transport. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010, conté les excepcions següents: 

- Les subvencions de capital rebudes de la Generalitat per a la concessió d’ajudes, 
que pugen a 6.534.494 euros, s’han comptabilitzat com “D’altres aportacions de 
socis” en el patrimoni net del balanç, quan s’haurien d’haver registrat 
comptablement en l’epígraf “D’altres ingressos d’explotació” del compte de 
pèrdues i guanys. 

- L’estat de canvis en el patrimoni net no inclou l’estat total de canvis en el 
patrimoni net. 

- En la memòria s’omet determinada informació significativa. 

- L’informe de gestió no forma part dels comptes anuals. 

A més a més, recull un paràgraf informatiu en el qual es posa de manifest que si bé 
l’AVEN es pot acollir a la formulació dels comptes anuals abreujats, ha escollit 
presentar-los seguint el format normal, però sense incloure l’informe de gestió. 

L’informe d’auditoria i els comptes anuals figuren en l’annex I d’aquest Informe. 
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d) Agència Valenciana de Prestacions Socials, SAU (AVAPSA) 

L’Agència Valenciana de Prestacions Socials, SAU es va crear el primer de desembre 
de 2005, per la Generalitat, i al tancament de l’exercici fiscalitzat depenia de la 
Conselleria de Benestar Social. 

Té per objecte social: 

- L’organització, gestió i prestació, per compte propi o aliè, de serveis socials en 
l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

- La prestació de tots aquells serveis de caràcter sociosanitaris que li siguen 
encomanats per la Generalitat. 

- L’organització, contractació i gestió de quantes activitats requerisca la 
preparació, construcció d’obres i instal·lacions, execució, posada en 
funcionament i fins i tot explotació, d’infraestructures necessàries per a la 
prestació de serveis socials i sociosanitaris. 

La Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat, va establir el règim jurídic d’AVAPSA 
aplicable a partir del primer de gener de 2007.  

L’informe d’auditoria mostra una opinió sense excepcions. 

L’informe d’auditoria i els comptes anuals consten en l’annex I d’aquest Informe. 

e) Agència Valenciana de Seguretat Alimentària (AVSA) 

Mitjançant la Llei 4/2005, de 17 de juny, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, 
es crea l’Agència Valenciana de Seguretat Alimentària, com a ens públic dels prevists 
en l’article 5.2 de l’LHPGV. 

L’AVSA té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de 
les seues finalitats i s’adscriu a la Conselleria de Sanitat a través de l’Entitat Valenciana 
per a l’Acció en Salut Pública. 

L’Agència Valenciana de Seguretat Alimentària té com a finalitat promoure un alt nivell 
de seguretat alimentària i protegir la salut de la població valenciana, com a aspecte 
fonamental de la salut pública, amb la participació activa dels agents econòmics del 
sector agroalimentari i els consumidors, així com coordinar l’exercici de les 
competències que en aquesta matèria corresponen a les administracions públiques, sense 
que la seua creació comporte l’assumpció de les competències que són pròpies de cada 
administració. 

Segons l’escrit tramés pel director general de Salut Pública, la societat no ha tingut 
activitat durant l’exercici de 2010. 
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f) Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP) 

Mitjançant la Llei 4/2005, de 17 de juny, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, 
es crea el Centre Superior d’Investigació en Salut Pública, com a ens públic dels 
prevists en l’article 5.2 de l’LHPGV. 

El Centre Superior d’Investigació en Salut Pública té personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar per al compliment de les seues finalitats i a la finalització de l’exercici 
de 2010 estava adscrit a la Conselleria de Sanitat. 

Al Centre Superior d’Investigació en Salut Pública li correspon l’execució de la política 
de la Conselleria de Sanitat amb relació a la investigació en salut pública. Per al 
compliment de les seus finalitats comptarà amb la necessària col·laboració de les 
universitats i associacions empresarials. El Centre va iniciar la sua activitat en l’exercici 
de 2008. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010 presenta una excepció per no 
detallar en la memòria, adequadament, la distribució del personal per categories i 
gènere. 

Els comptes anuals i l’informe d’auditoria estan inclosos en l’annex I d’aquest Informe. 

g) Comunitat Valenciana d’Inversions, SAU (CVI) 

Comunitat Valenciana d’Inversions, SAU va ser creada mitjançant Acord del Consell de 
30 de juliol de 2004, i l’escriptura pública i els estatuts de la Societat es van formalitzar 
el 2 de setembre de 2004. 

L’objecte social de CVI, regulat en l’article 4 dels seus estatus, és atraure, facilitar, 
impulsar, endegar, potenciar i consolidar les inversions, tant d’estrangeres com de 
nacionals, en el territori de la Comunitat Valenciana, mitjançant la realització de 
diverses activitats. Al tancament de l’exercici de 2010 depenia de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

Mitjançant el Decret de 17 de setembre de 2010, el Consell de la Generalitat va 
autoritzar l’extinció, dissolució i liquidació de la Societat i es troba es fase de liquidació 
en finalitzar el dit exercici. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010 conté una excepció per no haver 
valorat, d’acord amb els criteris de liquidació, l’immobilitzat intangible, l’immobilitzat 
material i una despesa incorreguda en concepte de millora de disseny i contingut de la 
pàgina electrònica. 

El dit informe, així com els comptes anuals “en liquidació”, s’inclouen en l’annex I 
d’aquest Informe. 
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h) Consell Valencià de l’Esport (CVE) 

El Consell Valencià de l’Esport es crea per la Llei 3/2006, de 12 de maig, de la 
Generalitat. A 31 de desembre de 2010 estava adscrit a la Conselleria de Cultura i 
Esport. 

Les seues funcions, recollides en l’article 3 de la dita llei, entre altres, són: gestionar la 
política esportiva de la Generalitat, fomentar i protegir l’associacionisme esportiu, 
promocionar l’esport d’elit, la competició esportiva de rendiment i l’excel·lència 
esportiva, promocionar l’esport per a tots, i fomentar els esports autòctons. 

En l’informe d’auditoria dels comptes anuals corresponent a l’exercici 2010 s’emet una 
opinió sense excepcions. 

Els comptes anuals i l’informe d’auditoria estan inclosos en l’annex I d’aquest Informe. 

i) Institut de la Petita i Mitjana Indústria Valenciana de la GV (IMPIVA) 

Mitjançant la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1984, de 10 de maig, es constitueix 
l’IMPIVA. Es configura com una entitat de dret públic de les previstes en l’article 5.2 
de l’LHPGV. 

L’IMPIVA té per objecte l’impuls i execució de la política de la Generalitat en relació 
amb la petita i mitjana empresa industrial. Dins d’aquest marc, serà objectiu fonamental 
de l’Institut la promoció, desenvolupament i millora de la mitjana i petita empresa 
industrial valenciana. 

En finalitzat l’exercici de 2010 estava adscrit a la Conselleria d’Indústria, Comerç i 
Innovació. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010 conté una opinió sense excepcions.  

Tots dos documents s’inclouen en l’annex I d’aquest Informe. 

j) Institut Valencià per a l’Acreditació i Avaluació de Pràctiques Sanitàries, 
 SA (INACEPS) 

Mitjançant Decret 14/2002, de 8 de febrer, del Govern Valencià, s’acorda la constitució 
de la societat mercantil Institut per a l’Acreditació i Avaluació de les Pràctiques 
Sanitàries, S.A. que depén de la Conselleria de Sanitat. 

El seu objecte consisteix en l’acreditació dels centres i serveis de salut i, en general, 
l’avaluació de les pràctiques sanitàries, i desenvolupa les investigacions i activitats 
formatives necessàries per a aqueixa finalitat. 

En l’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010 s’emet una opinió amb les 
excepcions següents: 
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- Existeix un saldo de 307.354 euros a favor de la Generalitat entre els fons propis 
del balanç, del qual no hem pogut obtenir l’evidència de la seua exigibilitat i 
aplicació. 

- Les subvencions genèriques rebudes de la Generalitat, per un import de 200.000 
euros, s’han comptabilitzat indegudament com a ingressos i no com aportacions 
de socis. 

L’informe d’auditoria i els comptes anuals estan en l’annex I d’aquest Informe. 

k) Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) es crea mitjançant la Llei de la Generalitat 
Valenciana 9/1986, de 30 de desembre, com una entitat de dret públic, amb personalitat 
jurídica pròpia i autonomia econòmica i administrativa. 

Al tancament de l’exercici fiscalitzat estava adscrit a la Conselleria de Cultura i Esport. 

El seu objecte és el desenvolupament de la política cultural de la Generalitat pel que fa 
al coneixement, tutela, foment i difusió de l’art modern. 

En l’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010, s’emet una opinió amb les 
excepcions següents: 

- En no estar formalitzat jurídicament, no s’ha registrat comptablement el dret 
d’ús derivat de la cessió de l’immoble on s’ubica el centre Julio González. 

- L’adequada valoració de la inversió realitzada en el projecte d’ampliació de 
l’IVAM que puja 4.331.568 euros, depén de la culminació de l’esmentat 
projecte. 

- Existència d’un fons de maniobra negatiu per un import d’1.125.450 euros si bé 
la memòria conté una referència al principi d’empresa en funcionament. 

Els comptes anuals i l’informe d’auditoria estan inclosos en l’annex I d’aquest Informe. 

l) Institut Valencià d’Atenció als Discapacitats (IVADIS) 

Mitjançant el Decret 125/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, s’acorda la 
constitució de l’IVADIS. 

L’IVADIS es configura com una entitat de dret públic de les previstes en l’article 5.2 de 
l’LHPGV, amb personalitat jurídica pròpia i independent i subjecte a l’ordenament 
jurídic privat. Així mateix, disposa d’autonomia administrativa i financera i de 
patrimoni propi per al compliment dels seus fins. A l’acabament de l’exercici de 2010, 
depenia de la Conselleria de Benestar Social. 

El seu objecte és la protecció, tutela i inserció sociolaboral dels discapacitats psíquics i 
dels afectats per altres discapacitats, així com la prestació i execució d’actuacions en 
matèria de serveis socials i acció social. 
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L’informe d’auditoria presenta una abstenció en l’opinió per les excepcions que 
descrivim tot seguit: 

- La limitació a l’abast per la falta de documentació justificativa tant del valor 
econòmic dels béns rebuts en adscripció o cessió com del dret d’ús d’alguns. 

- La limitació a l’abast per no haver pogut realitzar les proves necessàries per a 
comprovar la racionalitat de saldos deutors per un import d’1.781.476 euros i 
saldos creditors per import de 2.869.681 euros. 

- La limitació a l’abast per l’existència d’un saldo a favor de la Generalitat de 
2.313.986 euros en l’epígraf “Deutes amb empreses del grup i associades a curt 
termini”, sobre el qual existeixen dubtes raonables quant a la seua exigibilitat i 
falta la documentació de suport per a determinar si el registre comptable és 
l’adequat. 

- La limitació a l’abast per no haver obtingut evidència suficient sobre l’adequada 
comptabilitat d’una provisió de 90.000 euros per a cobrir el risc de demandes 
interposades per empleats. 

- S’ha comptabilitzat un càrrec en el compte de “Reserves” de 501.002 euros 
corresponent a l’estimació d’interessos de demora anteriors a 2010 que s’havia 
d’haver recollit comptablement com una despesa den el compte de pèrdues i 
guanys. 

- Hem detectat diversos ajusts que en el cas que els hagués registrat l’Entitat 
comportarien unes pèrdues majors de 896.840 euros i un increment dels fons 
propis de 297.293 euros. 

- La memòria, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu, 
presenten omissions i inexactituds. 

A més a més en l’informe s’inclou un paràgraf d’èmfasi relatiu al principi d’empresa en 
funcionament. 

Els comptes anuals i l’informe d’auditoria estan inclosos en l’annex I d’aquest Informe. 

m) Institut Valencià de l’Audiovisual i la Cinematografia "Ricardo Muñoz 
 Suay" (IVAC) 

L’Institut va ser creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1998, de 18 de juny. En 
el seu article 12 s’estableix que la seua finalitat és l’adquisició, conservació, restauració, 
estudi i difusió del patrimoni audiovisual i dels béns culturals directament relacionats 
amb el dit patrimoni. 

En virtut del conveni subscrit amb l’Institut de la Joventut ha assumit la direcció, 
coordinació i gestió integral del Festival Internacional de cinema, “Cinema jove”. 

A 31 de desembre de 2010 depenia de la Conselleria de Cultura i Esport. 
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En l'informe d'auditoria dels comptes anuals de 2010, s’emet una opinió amb dos 
excepcions, una per a comptabilitzar com aportacions de socis les transferències de 
capital rebudes de la Generalitat per a finançar activitats específiques d’interés públic, i 
l’altra per la limitació a l’abast que representa no haver pogut valorar a 31 de desembre 
de 2009 –només pel que fa a efectes comparatius– el dret d’ús sobre l’edifici destinat a 
l’arxiu fílmic.  

Els comptes anuals i l’informe d’auditoria estan inclosos en l’annex I d’aquest Informe. 

n) Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 
(IVCRBC) 

L'Institut va ser creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1999, de 9 d'abril. 

A l’acabament de l’exercici de 2010, es trobava adscrit a la Conselleria de Cultura i 
Esport. 

El seu objecte és la protecció, difusió, conservació i restauració dels béns del patrimoni 
cultural valencià. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010 presenta una excepció determinada 
per la inadequada formalització de la memòria. 

Els comptes anuals i l’informe d’auditoria estan inclosos en l’annex I d’aquest Informe. 

o) Institut Valencià de l’Exportació, SA (IVEX) 

Mitjançant Decret 201/1988, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat, s’acorda 
la constitució de la societat anònima Promoció Econòmica de la Comunitat Valenciana 
(PROCOVA), amb participació majoritària de la Generalitat i minoritària de les 
cambres oficials de comerç, indústria i navegació de la Comunitat, i s’aproven els seus 
estatuts. La Junta General Extraordinària de 25 de gener de 1996 va acordar la 
modificació de la denominació social PROCOVA i la va substituir per Institut Valencià 
de l’Exportació, SA, IVEX. 

Al tancament de l’exercici fiscalitzat depenia de la Conselleria d’Indústria, Comerç i 
Innovació. 

El seu objecte social, d’acord amb els seus estatuts, es detalla tot seguit: 

- La realització de quants serveis i activitats resulten necessaris per a impulsar la 
difusió i promoció econòmica de la Comunitat Valenciana i en especial la de la 
seua oferta de béns i serveis, certàmens firals i les seues condicions per a 
l’atracció de noves iniciatives empresarials. 

- El desenvolupament de la col·laboració amb institucions, entitats i empreses per 
a facilitar la cooperació comercial d’aquestes empreses amb les pròpies de la 
Comunitat Valenciana. 
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- La prestació de serveis a les empreses de la Comunitat Valenciana, així com la 
cooperació amb aquestes empreses en relació amb les accions que emprenguen o 
pretenen emprendre en l’àmbit de la comercialització exterior. 

- Realització d’activitats i serveis d’assessorament en matèria financera i 
d’assegurament d’operacions de comerç internacional, amb la finalitat de 
millorar la competitivitat i capacitat de penetració de les empreses de la 
Comunitat Valenciana en els mercats exteriors. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010 conté una opinió sense excepcions. 

L’informe d’auditoria i els comptes anuals consten en l’annex I d’aquest Informe. 

p) Institut Valencià de la Musica (IVM) 

L’Institut Valencià de la Música es va constituir per la Llei 2/1998, de 12 de maig, de la 
Generalitat. 

Estava adscrit, a 31 de desembre de 2010, a la Conselleria de Cultura i Esport. 

El seu objecte social és desenvolupar, promoure, planificar i executar la política cultural 
de la Generalitat en el camp de la música, així com contribuir a la millora de la formació 
tècnica i musical de qui s’hi dedica habitualment. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010 mostra una opinió amb una excepció 
per una limitació a l’abast motivada perquè no s’ha formalitzat i, per tant, tampoc no 
s’ha valorat la cessió de l’ús de l’immoble on s’ubica l’Institut.  

L’informe d’auditoria i els comptes anuals consten en l’annex I d’aquest Informe. 

q) Projecte Cultural de Castelló, SAU (PCC) 

Projecte Cultural de Castelló, SAU es va constituir pel Decret 203/1997, de primer de 
juliol, del Consell de la Generalitat. 

La Societat té per objecte la promoció, organització i gestió de totes aquelles activitats 
que requerisca la preparació, realització i engegament del projecte de la Generalitat 
Valenciana denominat “Projecte Cultural de Castelló”. 

Al tancament de l’exercici fiscalitzat depenia de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010 presenta una opinió amb les 
excepcions següents: 

- Limitació a l’abast per la falta de documentació justificativa de la cessió d’ús i 
de la valoració econòmica dels terrenys on s’assenten l’Auditori i el Palau de 
Congressos de Castelló i el Palau de Congressos de Peníscola. 
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- Limitació a l’abast per estar pendent de formalitzar la cessió d’ús dels terrenys i 
dels immobles on es troba el Museu de Belles Arts. 

- Existència d’un patrimoni net negatiu de 14.576.296 euros, per la qual cosa la 
Societat es troba en un dels supòsits de dissolució prevists en l’article 363 de la 
Llei de Societats de Capital, si bé en la memòria s’indica que els comptes s’han 
elaborat sota el principi d’empresa en funcionament. 

L’informe d’auditoria i els comptes anuals consten en l’annex I d’aquest Informe. 

r) Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA (SEPIVA) 

Mitjançant el Decret 67/1984, de 2 de juliol, el Govern de la Generalitat Valenciana va 
acordar la creació de la Societat Valenciana per a la Promoció d’Instal·lacions 
Industrials, SA. 

Posteriorment i segons l’Acord del Consell de la Generalitat Valenciana de 7 de 
desembre de 1987 es va modificar la denominació de la Societat i va adoptar l’actual 
nom de Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA. 

La Societat té caràcter unipersonal i l’únic accionista és la Generalitat. A la finalització 
de l’exercici de 2010 depenia de la Conselleria de Comerç, Indústria i Innovació. 

El seu objecte social està relacionat  amb l’adquisició i equipament de sòls industrials, 
construcció, promoció i venda de naus i locals industrials o comercials, promoció i 
manteniment de l’activitat industrial valenciana, creació i promoció d’espais i 
infraestructures d’innovació, investigació i desenvolupament tecnològic, inspecció 
tècnica, gestió i control de la seguretat, qualitat i normativa industrial, gestió de residus 
industrials i d’altres. 

L’informe presenta una opinió sense excepcions. No obstant això, conté un paràgraf 
d’èmfasi per la incertesa que genera una reclamació judicial interposada per un tercer. 
També hi conté dos paràgrafs informatius, un per les conseqüències que pot tenir en el 
futur de l’activitat i dels resultats de SEPIVA l’actual crisi immobiliària, i l’altre pel 
criteri comptable seguit per la Societat en comptabilitzar els ingressos per venda de 
parcel·les. 

L’informe d’auditoria i els comptes anuals consten en l’annex I d’aquest Informe. 

s) Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la CV, SAU 
(SGIEP) 

SGIEP es va constituir per Acord del Consell de la Generalitat de 4 de novembre de 
2005. 

Estava adscrita, al tancament de l’exercici fiscalitzat, a la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació. 

El seu objecte social, d’acord amb els seus estatuts, és: 
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- Coordinar i exercir una direcció estratègica de les accions de promoció i difusió 
de la imatge de la Comunitat Valenciana per a potenciar i incrementar el 
coneixement sobre la realitat de la Comunitat Valenciana a Espanya i al món. 

- Potenciar els sectors vinculats a la comunicació i a la publicitat. 

- Incrementar la participació dels agents socials, econòmics i culturals en la 
promoció global de la Comunitat Valenciana. 

- Coordinar, desenvolupar i exercir accions estratègiques de promoció i 
comunicació. 

Mitjançant el Decret de 17 de setembre de 2010, el Consell de la Generalitat va 
autoritzar la seua extinció, dissolució i liquidació i, en finalitzar el dit exercici, es troba 
en fase de liquidació. 

El 14 de juny de 2011 després que la Junta General aprovés el balanç de liquidació, el 
liquidador ha atorgat l’escriptura pública d’extinció de la Societat. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2010 conté una opinió sense excepcions. 
No obstant això, inclou dos paràgrafs d’èmfasi, un relatiu al procés de liquidació en què 
es troba la Societat i l’altre referent a les xifres comparatives de 2009, les quals 
difereixen de les dels comptes anuals del dit exercici, com a conseqüència del canvi de 
criteri comptable de les transferències corrents rebudes de la Generalitat. 

L’informe d’auditoria i els comptes anuals “en liquidació”, s’inclouen en l’annex I 
d’aquest Informe. 

t) Teatres de la Generalitat (TGV) 

Per la Llei de la Generalitat 9/1986, de 30 de desembre, es va crear l’Institut Valencià 
d’Arts Escèniques, Cinematografia i Música. Posteriorment, la Llei 6/1993, de 31 de 
desembre, va establir que passés a denominar-se Teatres de la Generalitat Valenciana. 

Té com a finalitat el desenvolupament i execució de la política cultural de la Generalitat 
en el camp de les arts escèniques, especialment en els sectors de teatre i dansa.  

Està adscrit, en finalitzar l’exercici de 2010, a la Conselleria de Cultura i Esport. 

En l’informe d’auditoria s’emet una opinió amb una excepció derivada de la incertesa 
existent sobre la cobrabilitat d’un deute de la Diputació de València, que puja a 
2.153.600 euros. 

L’informe d’auditoria i els comptes anuals consten en l’annex I d’aquest Informe. 

4.2 Treball realitzat 

La fiscalització realitzada sobre les empreses incloses en aquest grup ha consistit, 
bàsicament, a: 
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- Revisar els comptes anuals de l’exercici de 2010 i verificar que la seua 
composició i terminis d’aprovació són conformes amb el que disposa la 
normativa que hi és d’aplicació. 

- Comprovar que els dits comptes han sigut retuts a la Sindicatura de Comptes en 
el termini legalment establit. 

- Analitzar l’informe d’auditoria externa. 

- A partir de la informació obtinguda, elaborar els agregats dels balanços i 
comptes de pèrdues i guanys de les empreses públiques a fi d’analitzar 
comparativament l’estructura patrimonial i pressupostària d’aquestes empreses. 

Aquestes empreses han presentat els seus comptes anuals, que s’adjunten juntament 
amb l’informe d’auditoria corresponent en l’annex I d’aquest Informe. En els quadres 5 
a 23 es mostren, expressats en euros, els balanços al tancament de l’exercici i els 
comptes de pèrdues i guanys. 

4.3 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

En la revisió formal no hem detectat incidències significatives en els comptes de les 
entitats. 

D’altra banda, en relació amb les auditories contractades per la Intervenció General de 
la Generalitat, cal indicar els aspectes següents: 

- L’aplicació del principi d’empresa en funcionament no es tracta de forma 
homogènia en els diferents informes d’auditoria. 

- La Intervenció General haurà de prendre les mesures necessàries perquè les 
entitats relacionades en l’apartat 4.1 esmenen les excepcions exposades i 
efectuar el corresponent seguiment en l’exercici següent. 
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AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 623.541 472.666 31,9% 

I.  Immobilitzat intangible 91.468 54.955 66,4% 

II.  Immobilitzat material 532.074 417.711 27,4% 

B) ACTIU CORRENT 1.110.489 362.772 206,1% 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 782.407 197.334 296,5% 

VI.  Periodificacions a curt termini 0 31.253 (100,0%) 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 328.082 134.185 144,5% 

TOTAL ACTIU 1.734.030 835.438 107,6% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 592.390 459.612 28,9% 

A-1) Fons propis (27.387) (11.102) 146,7% 

V. Resultats d’exercicis anteriors (850.938) (468.290) 81,7% 

VI. D’altres aportacions de socis 1.222.715 839.835 45,6% 

VII. Pèrdues i guanys (399.164) (382.647) 4,3% 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 619.777 470.714 31,7% 

C) PASSIU CORRENT 1.141.640 375.826 203,8% 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 1.141.640 375.826 203,8% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.734.030 835.438 107,6% 

Quadre 5.1 
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AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 
 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 466.000 196.746 136,9% 

   3. Treballs realitzats per l’empresa per a l’actiu 95.985 82.433 16,4% 

   4. Aprovisionaments (603.342) (175.547) 243,7% 

   5. D’altres ingressos d’explotació 330.000 0 - 

   6. Despeses de personal (290.901) (282.428) 3,0% 

   7. D’altres despeses d’explotació (397.479) (206.509) 92,5% 

   8. Amortització de l’immobilitzat (250.937) (180.486) 39,0% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 250.937 180.486 39,0% 

 19. D’altres resultats 489 0 - 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (399.249) (385.305) 3,6% 

 12.  Ingressos financers 85 2.658 (96,8%) 

   A.2) RESULTAT FINANCER 85 2.658 (96,8%) 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (399.164) (382.647) 4,3% 

  A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (399.164) (382.647) 4,3% 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (399.164) (382.647) 4,3% 

 
Quadre 5.2 
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AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 192.730 212.905 (9,5%) 

I.  Immobilitzat intangible 107.545 108.274 (0,7%) 

II.  Immobilitzat material 85.185 104.631 (18,6%) 

B) ACTIU CORRENT 298.333 429.543 (30,5%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 214.469 285.924 (25,0%) 

VII.  Efectius i d’altres actius líquids equivalents 83.864 143.619 (41,6%) 

TOTAL ACTIU 491.063 642.448 (23,6%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 191.672 212.905 (10,0%) 

A-1) Fons propis (1.004) 0 - 

VI. D’altres aportacions de socis 760.627 800.660 (5,0%) 

VII. Pèrdues i guanys (761.631) (800.660) (4,9%) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 192.676 212.905 (9,5%) 

C) PASSIU CORRENT 299.390 429.543 (30,3%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 299.390 429.543 (30,3%) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 491.063 642.448 (23,6%) 

Quadre 6.1 
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AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 80.721 72.105 11,9% 

   5. D’altres ingressos d’explotació 0 40.000 (100,0%) 

   6. Despeses de personal (384.460) (385.176) (0,2%) 

   7. D’altres despeses d’explotació (457.790) (526.775) (13,1%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (65.729) (37.308) 76,2% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 65.729 37.308 76,2% 

 19. D’altres resultats 0 (1.486) 100,0% 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (761.528) (801.332) (5,0%) 

 12.  Ingressos financers 58 672 (91,3%) 

 13.  Despeses financeres (161) 0 - 

   A.2) RESULTAT FINANCER (102) 672 (115,2%) 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (761.631) (800.660) (4,9%) 

  A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (761.631) (800.660) (4,9%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (761.631) (800.660) (4,9%) 

Quadre 6.2 
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AGÈNCIA VALENCIANA DE L’ENERGIA 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 358.892 350.256 2,5% 

I.  Immobilitzat intangible 139.842 133.901 4,4% 

II.  Immobilitzat material 218.907 216.331 1,2% 

IV.  Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 0 24 (100,0%) 

V.  Inversions financeres a llarg termini 144 0 - 

B) ACTIU CORRENT 28.659.775 13.041.057 119,8% 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 13.997.940 8.616.661 62,5% 

V.  Inversions financeres a curt termini 4.251.895 3.640.755 16,8% 

VI.  Periodificacions a curt termini 3.492 4.187 (16,6%) 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 10.406.447 779.454 1.235,1% 

TOTAL ACTIU 29.018.667 13.391.313 116,7% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 425.271 (1.502.434) (128,3%) 

A-1) Fons propis 65.075 (11.942) (644,9%) 

V. Resultats d’exercicis anteriors (11.942) (40.657) (70,6%) 

VI. D’altres aportacions de socis 8.564.631 7.747.292 10,5% 

VII. Pèrdues i guanys (8.487.614) (7.718.577) 10,0% 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 360.197 (1.490.492) (124,2%) 

C) PASSIU CORRENT 28.593.396 14.893.747 92,0% 

III. Deutes a curt termini 18.433 55.184 (66,6%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 21.034.020 13.044.720 61,2% 

VI.  Periodificacions a curt termini 7.540.942 1.793.843 320,4% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 29.018.667 13.391.313 116,7% 

Quadre 7.1 
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AGÈNCIA VALENCIANA DE L’ENERGIA 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 45.553 36.560 24,6% 

   5. D’altres ingressos d’explotació 25.124.718 12.975.049 93,6% 

   6. Despeses de personal (1.453.873) (1.423.463) 2,1% 

   7. D’altres despeses d’explotació (32.607.305) (19.601.048) 66,4% 

   8. Amortització de l’immobilitzat (125.994) (119.198) 5,7% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 125.994 119.198 5,7% 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (8.890.908) (8.012.902) 11,0% 

 12.  Ingressos financers 403.294 294.325 37,0% 

   A.2) RESULTAT FINANCER 403.294 294.325 37,0% 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (8.487.614) (7.718.577) 10,0% 

  A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (8.487.614) (7.718.577) 10,0% 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (8.487.614) (7.718.577) 10,0% 

Quadre 7.2 
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AGÈNCIA VALENCIANA DE PRESTACIONS SOCIALS, SAU 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 626.568 713.767 (12,2%) 

I.  Immobilitzat intangible 32.361 34.670 (6,7%) 

II.  Immobilitzat material 436.482 509.561 (14,3%) 

IV.  Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 6.528 0 - 

V.  Inversions financeres a llarg termini 0 6.528 (100,0%) 

VI.  Actius per impost diferit 151.197 163.008 (7,2%) 

B) ACTIU CORRENT 1.933.802 2.443.344 (20,9%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 1.089.661 1.836.786 (40,7%) 

V.  Inversions financeres a curt termini 5.600 5.600 0,0% 

VI.  Periodificacions a curt termini 8.166 7.616 7,2% 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 830.375 593.342 39,9% 

TOTAL ACTIU 2.560.370 3.157.111 (18,9%) 
    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 152.365 193.014 (21,1%) 

A-1) Fons propis 810 (5.004) (116,2%) 

I. Capital  100.000 100.000 0,0% 

II. Prima d’emissió 379.700 379.700 0,0% 

III. Reserves (2.314) (2.314) 0,0% 

V. Resultats d’exercicis anteriors (482.391) (18.225) 2.546,9% 

VII. Pèrdues i guanys 5.815 (464.165) (101,3%) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 151.555 198.018 (23,5%) 

B) PASSIU NO CORRENT 669.818 1.619.299 (58,6%) 

II.  Deutes a llarg termini 500.000 1.500.000 (66,7%) 

IV.  Passius per impost diferit 169.818 119.299 42,3% 

C) PASSIU CORRENT 1.738.187 1.344.798 29,3% 

III. Deutes a curt termini 4.794 19.169 (75,0%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 1.733.393 1.325.629 30,8% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.560.370 3.157.111 (18,9%) 

Quadre 8.1 
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AGÈNCIA VALENCIANA DE PRESTACIONS SOCIALS, SAU 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 8.568.616 6.043.954 41,8% 

   4. Aprovisionaments (474) 93 (610,2%) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 1.280.073 825.934 55,0% 

   6. Despeses de personal (6.178.409) (5.354.799) 15,4% 

   7. D’altres despeses d’explotació (3.547.484) (2.022.503) 75,4% 

   8. Amortització de l’immobilitzat (175.923) (158.816) 10,8% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 95.945 73.356 30,8% 

 19. D’altres resultats 744 (1.426) (152,2%) 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 43.089 (594.207) (107,3%) 

 12.  Ingressos financers 4.683 3.584 30,7% 

 13. Despeses financeres (29.753) (27.958) 6,4% 

   A.2) RESULTAT FINANCER (25.070) (24.374) 2,9% 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) 18.018 (618.581) (102,9%) 

 17. Impost sobre societats (12.204) 154.419 (107,9%) 

  A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES 5.815 (464.162) (101,3%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI 5.815 (464.162) (101,3%) 

Quadre 8.2 
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CENTRE SUPERIOR D’INVESTIGACIÓ EN SALUT PÚBLICA 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 3.163.855 1.099.371 187,79% 

I.  Immobilitzat intangible 1.390.261 147.190 844,5% 

II.  Immobilitzat material 1.773.594 952.181 86,3% 

B) ACTIU CORRENT 3.457.306 1.312.178 163,5% 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 1.296.368 233.448 455,3% 

V.  Inversions financeres a curt termini 1.200.000 0 - 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 960.938 1.078.730 (10,9%) 

TOTAL ACTIU 6.621.161 2.411.549 174,6% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 3.789.663 1.341.235 182,6% 

A-1) Fons propis 0 0 0,0% 

V. Resultats d’exercicis anteriors (1.203.458) (232.979) 416,6% 

VI. D’altres aportacions de socis 1.922.437 1.203.458 59,7% 

VII. Pèrdues i guanys (718.979) (970.479) (25,9%) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.789.663 1.341.235 182,6% 

B) PASSIU NO CORRENT 2.158.681 0 - 

II.  Deutes a llarg termini 2.158.681 0 - 

C) PASSIU CORRENT 672.816 1.070.314 (37,1%) 

III. Deutes a curt termini (386) 263 (246,7%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 673.202 1.070.051 (37,1%) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 6.621.161 2.411.549 174,6% 

Quadre 9.1 
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CENTRE SUPERIOR D’INVESTIGACIÓ EN SALUT PÚBLICA 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 43.816 24.400 79,6% 

   3. Treballs realitzats per l’empresa per a l’actiu 1.418.919 81.314 1.645,0% 

   4. Aprovisionaments (89.180) 0 - 

   6. Despeses de personal (1.507.816) (560.419) 169,1% 

   7. D’altres despeses d’explotació (623.181) (521.455) 19,5% 

   8. Amortització de l’immobilitzat (234.796) (42.430) 453,4% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 319.830 42.430 653,8% 

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat (85.034) 0 - 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (757.436) (976.160) (22,4%) 

 12.  Ingressos financers 38.561 5.681 578,8% 

 15. Diferències de canvi (104) 0 - 

   A.2) RESULTAT FINANCER 38.457 5.681 576,9% 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (718.979) (970.479) (25,9%) 

  A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (718.979) (970.479) (25,9%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (718.979) (970.479) (25,9%) 

Quadre 9.2 
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COMUNITAT VALENCIANA D’INVERSIONS, SAU 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 203.664 350.678 (41,9%) 

I.  Immobilitzat intangible 63.157 131.704 (52,0%) 

II.  Immobilitzat material 125.327 203.604 (38,4%) 

V.  Inversions financeres a llarg termini 15.180 15.370 (1,2%) 

B) ACTIU CORRENT 783.406 521.038 50,4% 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 281.771 2.876 9.697,3% 

VI.  Periodificacions a curt termini 3.336 270.175 (98,8%) 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 498.299 247.987 100,9% 

TOTAL ACTIU 987.070 871.716 13,2% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 337.473 490.722 (31,2%) 

A-1) Fons propis 337.473 490.722 (31,2%) 

I. Capital  300.000 300.000 0,0% 

II. Prima d’emissió 700.000 700.000 0,0% 

III. Reserves (101.651) (101.651) 0,0% 

V. Resultats d’exercicis anteriors (407.627) (107.879) 277,9% 

VI. D’altres aportacions de socis 4.345.247 4.590.000 (5,3%) 

VII. Pèrdues i guanys (4.498.495) (4.889.748) (8,0%) 

C) PASSIU CORRENT 649.597 380.994 70,5% 

II. Provisions a curt termini 164.642 0 - 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 484.955 380.994 27,3% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 987.070 871.716 13,2% 

Quadre 10.1 
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COMUNITAT VALENCIANA D’INVERSIONS, SAU 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   5. D’altres ingressos d’explotació 0 1.590 (100,0%) 

   6. Despeses de personal (811.977) (640.733) 26,7% 

   7. D’altres despeses d’explotació (3.537.908) (4.139.467) (14,5%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (120.284) (144.002) (16,5%) 

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat (29.279) 0 - 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (4.499.447) (4.922.612) (8,6%) 

 12.  Ingressos financers 896 32.931 (97,3%) 

 15. Diferències de canvi 56 (66) (184,7%) 

   A.2) RESULTAT FINANCER 952 32.865 (97,1%) 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (4.498.495) (4.889.747) (8,0%) 

  A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (4.498.495) (4.889.747) (8,0%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (4.498.495) (4.889.747) (8,0%) 

Quadre 10.2 
 
  



潀ٟ

Informes de fiscalització de les empreses públiques i d’altres ens. Exercici de 2010 

- 79 - 

 
 

CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 6.637.725 5.316.069 24,9% 

I.  Immobilitzat intangible 89.025 93.231 (4,5%) 

II.  Immobilitzat material 6.548.700 5.222.838 25,4% 

B) ACTIU CORRENT 15.962.100 4.688.078 240,5% 

II.  Existències 4.227.533 0 100,0% 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 9.266.105 1.134.142 717,0% 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 2.468.462 3.553.936 (30,5%) 

TOTAL ACTIU 22.599.825 10.004.147 125,9% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 12.690.645 4.959.540 155,9% 

A-1) Fons propis (8.462.725) (9.508.659) (11,0%) 

V. Resultats d’exercicis anteriors (9.508.659) (6.982.760) 36,2% 

VI. D’altres aportacions de socis 25.634.031 20.084.251 27,6% 

VII. Pèrdues i guanys (24.588.096) (22.610.150) 8,7% 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 21.153.370 14.468.199 46,2% 

C) PASSIU CORRENT 9.909.180 5.044.607 96,4% 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 9.909.180 5.044.607 96,4% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 22.599.825 10.004.147 125,9% 

Quadre 11.1 
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CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   2. Variació d’existències de productes acabats i en curs 4.227.533 0 - 

   5. D’altres ingressos d’explotació 1.319.052 1.425.426 (7,5%) 

   6. Despeses de personal (2.772.617) (2.890.502) (4,1%) 

   7. D’altres despeses d’explotació (27.399.582) (21.256.211) 28,9% 

   8. Amortització de l’immobilitzat (94.554) (75.163) 25,8% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 94.554 75.163 25,8% 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (24.625.614) (22.721.287) 8,4% 

 12.  Ingressos financers 39.003 112.719 (65,4%) 

 13. Despeses financeres (1.485) (1.582) (6,1%) 

   A.2) RESULTAT FINANCER 37.517 111.137 (66,2%) 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (24.588.096) (22.610.150) 8,7% 

  A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (24.588.096) (22.610.150) 8,7% 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (24.588.096) (22.610.150) 8,7% 

Quadre 11.2 
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INSTITUT DE LA PETITA I MITJANA INDÚSTRIA DE LA GV 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 31.080.053 32.660.573 (4,8%) 

I.  Immobilitzat intangible 947.473 872.893 8,5% 

II.  Immobilitzat material 3.152.536 3.241.261 (2,7%) 

III.  Inversions immobiliàries 26.885.602 28.451.977 (5,5%) 

IV.  Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 94.442 94.442 (0,0%) 

B) ACTIU CORRENT 104.788.558 160.395.568 (34,7%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 101.374.417 140.016.475 (27,6%) 

V.  Inversions financeres a curt termini  0 14.000.000 (100,0%) 

VI.  Periodificacions a curt termini 114.830 0 - 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 3.299.310 6.379.093 (48,3%) 

TOTAL ACTIU 135.868.611 193.056.141 (29,6%) 
    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 31.046.343 32.626.863 (4,8%) 

A-1) Fons propis 31.046.343 3.898.833 696,3% 

I. Capital 0 3.898.833 (100,0%) 

IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies) 3.879.013 0 - 

VI. D’altres aportacions de socis 31.839.255 0 - 

VII. Pèrdues i guanys (4.671.925) 0 - 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 28.728.030 (100,0%) 

B) PASSIU NO CORRENT 33.710 33.710 (0,0%) 

III.  Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 33.710 33.710 (0,0%) 

C) PASSIU CORRENT 104.788.558 160.395.568 (34,7%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 104.708.303 160.305.902 (34,7%) 

VI.  Periodificacions  a curt termini 72.585 81.996 (11,5%) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 135.868.611 193.056.141 (29,6%) 

Quadre 12.1 
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INSTITUT DE LA PETITA I MITJANA INDÚSTRIA DE LA GV 
 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 1.341.458 192.282 597,7% 

   5. D’altres ingressos d’explotació 117.647.933 169.329.985 (30,5%) 

   6. Despeses de personal (4.681.430) (4.846.645) (3,4%) 

   7. D’altres despeses d’explotació (119.227.101) (165.430.248) (27,9%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (1.078.262) (1.038.301) 3,8% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 2.064.363 2.705.958 (23,7%) 

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat (986.101) (1.667.657) (40,9%) 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (4.919.141) (754.626) 551,9% 

 12.  Ingressos financers 277.626 755.960 (63,3%) 

 13. Despeses financeres (30.410) (1.334) 2.179,6% 

   A.2) RESULTAT FINANCER 247.216 754.626 (67,2%) 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (4.671.925) 0 - 

  A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (4.671.925) 0 - 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (4.671.925) 0 - 

Quadre 12.2 
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INSTITUT PER A L’ACREDITACIÓ I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
SANITÀRIES, SA 

BALANÇ 

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 46.275 57.489 (19,5%) 

I.  Immobilitzat intangible 8.924 14.837 (39,9%) 

II.  Immobilitzat material 27.969 33.271 (15,9%) 

VI.  Actius per impost diferit 9.381 9.381 0,0% 

B) ACTIU CORRENT 385.200 378.670 1,7% 

II.  Existències 32.033 40.533 (21,0%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 307.643 313.693 (1,9%) 

VI.  Periodificacions a  curt termini 23 0 - 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 45.502 24.444 86,1% 

TOTAL ACTIU 431.475 436.159 (1,1%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 386.589 81.374 375,1% 

A-1) Fons propis 386.589 81.374 375,1% 

I. Capital  150.000 150.000 0,0% 

III. Reserves 21.222 21.222 0,0% 

V. Resultats d’exercicis  anteriors (89.849) (60.101) 49,5% 

VI. D’altres aportacions de socis 307.254 0 - 

VII. Pèrdues i guanys (2.039) (29.747) (93,1%) 

C) PASSIU CORRENT 44.886 354.785 (87,3%) 

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0 307.254 (100,0%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 44.886 47.531 (5,6%) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 431.475 436.159 (1,1%) 

Quadre 13.1 
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INSTITUT PER A L’ACREDITACIÓ I AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES 
SANITÀRIES, SA 

 
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 208.392 118.414 76,0% 

   4. Aprovisionaments (15.427) (2.296) 571,9% 

   5. D’altres ingressos d’explotació 204.530 274.567 (25,5%) 

   6. Despeses de personal (237.525) (266.390) (10,8%) 

   7. D’altres despeses d’explotació (149.693) (151.437) (1,2%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (10.719) (10.950) (2,1%) 

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat (1.034) (972) 6,4% 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1.476) (39.064) (96,2%) 

 13. Despeses financeres (563) (64) 778,9% 

   A.2) RESULTAT FINANCER (563) (64) 778,9% 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (2.039) (39.128) (94,8%) 

 17. Impost sobre societats 0 9.381 (100,0%) 

  A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (2.039) (29.747) (93,1%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (2.039) (29.747) (93,1%) 

Quadre 13.2 
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INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 117.679.501 115.782.477 1,6% 

I.  Immobilitzat intangible 4.373.199 4.395.741 (0,5%) 

II.  Immobilitzat material 113.306.302 111.386.736 1,7% 

B) ACTIU CORRENT 1.464.069 3.027.122 (51,6%) 

II.  Existències 246.287 336.167 (26,7%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 200.251 1.714.290 (88,3%) 

VI.  Periodificacions a  curt termini   6.000 (100,0%) 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 1.017.531 970.665 4,8% 

TOTAL ACTIU 119.143.570 118.809.599 0,3% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 116.456.988 114.598.100 1,6% 

A-1) Fons propis (938.118) (841.323) 11,5% 

V. Resultats d’exercicis  anteriors (841.323) (134.463) 525,7% 

VI. D’altres aportacions de socis 8.152.527 7.727.093 5,5% 

VII. Pèrdues i guanys (8.249.322) (8.433.953) (2,2%) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 117.395.106 115.439.423 1,7% 

B) PASSIU NO CORRENT 240 240 0,0% 

II.  Deutes a llarg termini 240 240 0,0% 

C) PASSIU CORRENT 2.686.342 4.211.259 (36,2%) 

III. Deutes a curt termini 318.527 1.120.319 (71,6%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 2.367.815 3.090.940 (23,4%) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 119.143.570 118.809.599 0,3% 

Quadre 14.1 
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INSTITUT VALENCIÀ D’ART MODERN 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 1.466.158 1.630.251 (10,1%) 

   2. Variació d’existències de productes acabats i en curs (89.880) (15.539) 478,4% 

   4. Aprovisionaments (1.514.575) (1.281.547) 18,2% 

   5. D’altres ingressos d’explotació 403.728 592.309 (31,8%) 

   6. Despeses de personal (3.459.663) (3.651.095) (5,2%) 

   7. D’altres despeses d’explotació (5.072.401) (5.718.057) (11,3%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (913.334) (951.681) (4,0%) 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 916.787 952.317 (3,7%) 

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat (3.452) (636) 442,8% 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (8.266.632) (8.443.678) (2,1%) 

 12.  Ingressos financers 14.979 10.549 42,0% 

 13. Despeses financeres (745) (830) (10,3%) 

 15. Diferències de canvi 3.075 6 51.155,5% 

   A.2) RESULTAT FINANCER 17.310 9.725 78,0% 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (8.249.322) (8.433.953) (2,2%) 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (8.249.322) (8.433.953) (2,2%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (8.249.322) (8.433.953) (2,2%) 

Quadre 14.2 
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INSTITUT VALENCIÀ D’ATENCIÓ ALS DISCAPACITATS I ACCIÓ SOCIAL 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 10.492.970 10.709.479 (2,0%) 

I.  Immobilitzat intangible 2.127.721 2.352.671 (9,6%) 

II.  Immobilitzat material 8.365.249 8.356.808 0,1% 

B) ACTIU CORRENT 5.132.959 5.390.517 (4,8%) 

II.  Existències 44.857 50.120 (10,5%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 4.149.962 4.947.904 (16,1%) 

IV.  Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 60.516 0 - 

V.  Inversions financeres a curt termini 0 57.054 (100,0%) 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 877.623 335.439 161,6% 

TOTAL ACTIU 15.625.929 16.099.996 (2,9%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET (9.470.594) (6.181.577) 53,2% 

A-1) Fons propis (20.587.518) (17.755.112) 16,0% 

III. Reserves (1.435.347) (637.051) 125,3% 

V. Resultats d’exercicis  anteriors (17.118.062) (14.032.898) 22,0% 

VI. D’altres aportacions de socis 21.548.049 20.472.698 5,3% 

VII. Pèrdues i guanys (23.582.158) (23.557.861) 0,1% 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11.116.924 11.573.535 (3,9%) 

B) PASSIU NO CORRENT 2.690.306 1.657.653 62,3% 

I.  Provisions a llarg termini 1.645.151 350.256 369,7% 

II.  Deutes a llarg termini 1.045.155 1.307.397 (20,1%) 

C) PASSIU CORRENT 22.406.217 20.623.920 8,6% 

II. Provisions a curt termini 274.495 122.813 123,5% 

III. Deutes a curt termini 10.275.357 10.632.877 (3,4%) 

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 2.313.897 2.313.896 0,0% 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 9.542.469 7.554.334 26,3% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 15.625.929 16.099.996 (2,9%) 

Quadre 15.1 
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INSTITUT VALENCIÀ D’ATENCIÓ ALS DISCAPACITATS I ACCIÓ SOCIAL 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 3.930.175 4.105.007 (4,3%) 

   2. Variació d’existències de productes acabats i en curs 2.501 3.557 (29,7%) 

   4. Aprovisionaments (1.056.398) (807.936) 30,8% 

   5. D’altres ingressos d’explotació 3.885.409 2.990.686 29,9% 

   6. Despeses de personal (21.511.180) (21.156.692) 1,7% 

   7. D’altres despeses d’explotació (8.069.581) (8.361.255) (3,5%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (1.082.856) (1.047.048) 3,4% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 1.051.555 1.013.307 3,8% 

 10. Excés de provisions 32.228 0 - 

 19. D’altres resultats (100.688) 250.746 (140,2%) 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (22.918.836) (23.009.628) (0,4%) 

 12.  Ingressos financers 238 860 (72,4%) 

 13. Despeses financeres (663.559) (549.093) 20,8% 

   A.2) RESULTAT FINANCER (663.322) (548.233) 21,0% 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (23.582.158) (23.557.861) 0,1% 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (23.582.158) (23.557.861) 0,1% 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (23.582.158) (23.557.861) 0,1% 

Quadre 15.2 
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INSTITUT VALENCIÀ DE L’AUDIOVISUAL I DE LA CINEMATOGRAFIA 

"RICARDO MUÑOZ SUAY" 

BALANÇ 

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 2.291.763 1.111.702 106,1% 

I.  Immobilitzat intangible 1.318.554 83.000 1.488,6% 

II.  Immobilitzat material 961.052 1.016.545 (5,5%) 

V.  Inversions financeres a llarg termini 12.157 12.157 0,0% 

B) ACTIU CORRENT 7.690.948 6.394.350 20,3% 

II.  Existències 72.802 73.956 (1,6%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 782.916 737.443 6,2% 

V.  Inversions financeres a curt termini 5.220.778 5.106.157 2,2% 

VI.  Periodificacions a curt termini 2.952 1.860 58,7% 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 1.611.500 474.934 239,3% 

TOTAL ACTIU 9.982.710 7.506.052 33,0% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 1.491.739 310.594 380,3% 

A-1) Fons propis (770.336) (770.335) 0,0% 

III. Reserves (101.427) (101.427) 0,0% 

V. Resultats d’exercicis  anteriors (668.908) (578.566) 15,6% 

VI. D’altres aportacions de socis 7.898.105 7.761.587 1,8% 

VII. Pèrdues i guanys (7.898.105) (7.851.929) 0,6% 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.262.074 1.080.929 109,3% 

C) PASSIU CORRENT 8.490.972 7.195.458 18,0% 

II. Provisions a curt termini 0 1.450.915 (100,0%) 

III. Deutes a curt termini 93.085 420.589 (77,9%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 8.397.886 5.323.954 57,7% 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 9.982.710 7.506.052 33,0% 

Quadre 16.1 
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INSTITUT VALENCIÀ DE L’AUDIOVISUAL I DE LA CINEMATOGRAFIA 
"RICARDO MUÑOZ SUAY" 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 184.327 221.282 (16,7%) 

   2. Variació d’existències de productes acabats i en curs (19.214) (25.693) (25,2%) 

   4. Aprovisionaments (237.272) (413.388) (42,6%) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 1.980.381 1.572.376 25,9% 

   6. Despeses de personal (1.229.697) (1.198.200) 2,6% 

   7. D’altres despeses d’explotació (8.720.107) (7.954.473) 9,6% 

   8. Amortització de l’immobilitzat (181.922) (137.016) 32,8% 

 10. Excés de provisions 156.879 0 - 

 19. D’altres resultats 0 28 (100,0%) 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (8.066.625) (7.935.084) 1,7% 

 12.  Ingressos financers 168.583 113.534 48,5% 

 13. Despeses financeres (63) (328) (80,9%) 

16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 0 (30.051) 100,0% 

   A.2) RESULTAT FINANCER 168.520 83.155 102,7% 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (7.898.105) (7.851.929) 0,6% 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (7.898.105) (7.851.929) 0,6% 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (7.898.105) (7.851.929) 0,6% 

Quadre 16.2 
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INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS 
CULTURALS 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 1.974.251 2.117.794 (6,8%) 

I.  Immobilitzat intangible 4.203 7.506 (44,0%) 

II.  Immobilitzat material 1.970.048 1.978.670 (0,4%) 

VI.  Actius per impost diferit 0 131.618 (100,0%) 

B) ACTIU CORRENT 897.686 1.077.327 (16,7%) 

II.  Existències 100.682 112.019 (10,1%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 769.805 668.591 15,1% 

VI.  Periodificacions a curt termini 1.328 0 - 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 25.872 296.717 (91,3%) 

TOTAL ACTIU 2.871.938 3.195.121 (10,1%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 1.574.099 1.725.163 (8,8%) 

A-1) Fons propis (231.383) (99.564) 132,4% 

V. Resultats d’exercicis  anteriors (231.182) (98.197) 135,4% 

VI. D’altres aportacions de socis 2.955.020 3.000.000 (1,5%) 

VII. Pèrdues i guanys (2.955.221) (3.001.367) (1,5%) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.805.482 1.824.727 (1,1%) 

C) PASSIU CORRENT 1.297.839 1.469.958 (11,7%) 

III. Deutes a curt termini 186.979 505.172 (63,0%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 817.566 964.786 (15,3%) 

VI.  Periodificacions a curt termini 293.293 0 - 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.871.938 3.195.121 (10,1%) 

Quadre 17.1 
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INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS 

CULTURALS 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 303.807 235.075 29,2% 

   4. Aprovisionaments (27.939) (10.957) 155,0% 

   5. D’altres ingressos d’explotació 300.815 212.902 41,3% 

   6. Despeses de personal (2.418.799) (2.355.719) 2,7% 

   7. D’altres despeses d’explotació (1.166.481) (1.106.146) 5,5% 

   8. Amortització de l’immobilitzat (344.245) (269.186) 27,9% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 344.245 269.186 27,9% 

 19. D’altres resultats 28.169 22.911 22,9% 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (2.980.428) (3.001.934) (0,7%) 

 12.  Ingressos financers 25.207 566 4.353,6% 

   A.2) RESULTAT FINANCER 25.207 566 4.353,6% 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (2.955.221) (3.001.368) (1,5%) 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (2.955.221) (3.001.368) (1,5%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (2.955.221) (3.001.368) (1,5%) 

Quadre 17.2 
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INSTITUT VALENCIÀ DE L’EXPORTACIÓ, SA 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 593.230 588.746 0,8% 

I.  Immobilitzat intangible 18.735 27.341 (31,5%) 

II.  Immobilitzat material 126.272 159.246 (20,7%) 

IV.  Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 448.222 0 - 

V.  Inversions financeres a llarg termini 0 402.159 (100,0%) 

B) ACTIU CORRENT 12.841.028 15.798.517 (18,7%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 7.111.916 12.536.069 (43,3%) 

IV.  Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 33.818 165.659 (79,6%) 

V.  Inversions financeres a curt termini 0 8.662 (100,0%) 

VI.  Periodificacions a curt termini 112.318 115.585 (2,8%) 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 5.582.977 2.972.542 87,8% 

TOTAL ACTIU 13.434.257 16.387.263 (18,0%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 4.602.640 4.780.690 (3,7%) 

A-1) Fons propis 4.602.640 4.780.690 (3,7%) 

I. Capital  2.597.570 2.597.570 0,0% 

III. Reserves 2.183.120 2.138.362 2,1% 

V. Resultats d’exercicis anteriors 0 (4.247) (100,0%) 

VI. D’altres aportacions de socis 10.043.432 13.475.000 (25,5%) 

VII. Pèrdues i guanys  (10.221.482) (13.425.995) (23,9%) 

B) PASSIU NO CORRENT 1.913.283 1.888.856 1,3% 

I.  Provisions a llarg termini 1.913.283 1.888.856 1,3% 

C) PASSIU CORRENT 6.918.335 9.717.717 (28,8%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 6.918.335 9.717.697 (28,8%) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 13.434.257 16.387.263 (18,0%) 

Quadre 18.1 
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INSTITUT VALENCIÀ DE L’EXPORTACIÓ, SA 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 294.575 270.822 8,8% 

   5. D’altres ingressos d’explotació 510.500 458.012 11,5% 

   6. Despeses de personal (2.762.150) (2.363.227) 16,9% 

   7. D’altres despeses d’explotació (8.966.556) (11.559.771) (22,4%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (68.648) (81.838) (16,1%) 

 19. D’altres resultats 727.552 6.152 11.726,3% 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (10.264.727) (13.269.850) (22,6%) 

 12.  Ingressos financers 2.886 7.095 (59,3%) 

 13. Despeses financeres (3.733) (975) 282,9% 

 15. Diferències de canvi 44.092 (104.082) (142,4%) 

   A.2) RESULTAT FINANCER 43.246 (97.962) (144,1%) 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (10.221.482) (13.367.812) (23,5%) 

 17. Impost sobre societats 0 (58.183) 100,0% 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (10.221.482) (13.425.995) (23,9%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (10.221.482) (13.425.995) (23,9%) 

Quadre 18.2 
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INSTITUT VALENCIÀ DE LA MÚSICA 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 1.316.387 1.433.355 (8,2%) 

I.  Immobilitzat intangible 1.074.681 1.139.141 (5,7%) 

II.  Immobilitzat material 241.345 293.853 (17,9%) 

V.  Inversions financeres a llarg termini 361 361 0,1% 

B) ACTIU CORRENT 1.281.093 1.601.705 (20,0%) 

II.  Existències 161.520 127.479 26,7% 

III.  Deutors comercials  i d’altres comptes per cobrar 180.822 321.593 (43,8%) 

VI.  Periodificacions a curt termini 1.031 220 368,9% 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 937.720 1.152.413 (18,6%) 

TOTAL ACTIU 2.597.481 3.035.060 (14,4%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 910.448 676.417 34,6% 

A-1) Fons propis (374.445) (725.654) (48,4%) 

V. Resultats d’exercicis anteriors (244.181) (241.518) 1,1% 

VI. D’altres aportacions de socis 6.934.366 7.642.226 (9,3%) 

VII. Pèrdues i guanys  (7.064.630) (8.126.362) (13,1%) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.284.893 1.402.071 (8,4%) 

B) PASSIU NO CORRENT 0 8.693 (100,0%) 

I.  Provisions a llarg termini 0 8.693 (100,0%) 

C) PASSIU CORRENT 1.687.032 2.349.950 (28,2%) 

III. Deutes a curt termini 81.400 599.081 (86,4%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 1.605.909 1.750.869 (8,3%) 

VI.  Periodificacions a curt termini (276) 0 - 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.597.481 3.035.060 (14,4%) 

Quadre 19.1 
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INSTITUT VALENCIÀ DE LA MÚSICA 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 299.922 532.250 (43,7%) 

   2. Variació d’existències de productes acabats i en curs 34.040 (10.435) (426,2%) 

   4. Aprovisionaments (22.937) (13.596) 68,7% 

   5. D’altres ingressos d’explotació 149.838 326.386 (54,1%) 

   6. Despeses de personal (5.002.533) (5.353.770) (6,6%) 

   7. D’altres despeses d’explotació (2.527.960) (3.608.239) (29,9%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (332.668) (327.172) 1,7% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 332.668 327.172 1,7% 

 19. D’altres resultats 3.363 89 3.678,3% 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (7.066.268) (8.127.315) (13,1%) 

 12.  Ingressos financers 1.926 2.744 (29,8%) 

 13. Despeses financeres (288) (1.791) (83,9%) 

   A.2) RESULTAT FINANCER 1.638 953 71,8% 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (7.064.630) (8.126.362) (13,1%) 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (7.064.630) (8.126.362) (13,1%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (7.064.630) (8.126.362) (13,1%) 

Quadre 19.2 
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PROJECTE CULTURAL DE CASTELLÓ, SA 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 70.493.726 74.126.308 (4,9%) 

I.  Immobilitzat intangible 113.887 141.194 (19,3%) 

II.  Immobilitzat material 70.379.839 73.985.114 (4,9%) 

B) ACTIU CORRENT 3.826.377 5.010.819 (23,6%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 3.666.152 4.735.833 (22,6%) 

VI.  Periodificacions a curt termini 44.242 23.086 91,6% 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 115.983 251.900 (54,0%) 

TOTAL ACTIU 74.320.103 79.137.127 (6,1%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET (14.576.294) (16.045.618) (9,2%) 

A-1) Fons propis (19.983.149) (21.743.693) (8,1%) 

I. Capital  56.501.138 44.994.764 25,6% 

III. Reserves (19.731) 1 - 

V. Resultats d’exercicis anteriors (85.238.458) (69.028.875) 23,5% 

VI. D’altres aportacions de socis 22.445.628 18.500.000 21,3% 

VII. Pèrdues i guanys  (13.671.726) (16.209.583) (15,7%) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.406.855 5.698.075 (5,1%) 

B) PASSIU NO CORRENT 24.139.596 34.395.394 (29,8%) 

II.  Deutes a llarg termini 24.139.596 34.395.394 (29,8%) 

C) PASSIU CORRENT 64.756.801 60.787.351 6,5% 

III. Deutes a curt termini 56.129.862 51.920.144 8,1% 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 8.626.939 8.867.207 (2,7%) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 74.320.103 79.137.127 (6,1%) 

Quadre 20.1 
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PROJECTE CULTURAL DE CASTELLÓ, SA 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 296.485 638.090 (53,5%) 

   4. Aprovisionaments (2.537.079) (3.794.080) (33,1%) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 860.468 1.118.442 (23,1%) 

   6. Despeses de personal (1.719.735) (1.658.114) 3,7% 

   7. D’altres despeses d’explotació (4.223.263) (4.956.582) (14,8%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (3.756.560) (3.727.459) 0,8% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 291.220 294.774 (1,2%) 

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat (127) 0 - 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (10.788.591) (12.084.929) (10,7%) 

 12. Ingressos financers 139.856 2.710 5.060,7% 

 13. Despeses financeres (3.023.274) (4.127.699) (26,8%) 

 15. Diferències de canvi 283 335 (15,5%) 

   A.2) RESULTAT FINANCER (2.883.135) (4.124.654) (30,1%) 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (13.671.726) (16.209.583) (15,7%) 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (13.671.726) (16.209.583) (15,7%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (13.671.726) (16.209.583) (15,7%) 

Quadre 20.2 
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SEGURETAT I PROMOCIÓ INDUSTRIAL VALENCIANA, SAU 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 28.632.185 27.971.514 2,4% 

I.  Immobilitzat intangible 111.522 123.632 (9,8%) 

II.  Immobilitzat material 13.326.678 12.627.704 5,5% 

III.  Inversions immobiliàries 1.915.807 1.945.909 (1,5%) 

V.  Inversions financeres a llarg termini 13.182.178 13.274.269 (0,7%) 

VII.  Deutors comercials no corrents 96.000 0 - 

B) ACTIU CORRENT 39.922.981 37.318.078 7,0% 

II.  Existències 24.150.962 26.187.251 (7,8%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 1.941.930 1.730.874 12,2% 

IV.  Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 8.022.002 0 100,0% 

V.  Inversions financeres a curt termini 0 8.021.302 (100,0%) 

VI.  Periodificacions a curt termini 52.987 52.003 1,9% 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 5.755.100 1.326.648 333,8% 

TOTAL ACTIU 68.555.166 65.289.592 5,0% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 61.071.464 60.609.100 0,8% 

A-1) Fons propis 61.071.464 60.609.100 0,8% 

I. Capital  24.462.910 24.462.910 0,0% 

III. Reserves 36.146.190 35.351.949 2,2% 

VII. Pèrdues i guanys 462.364 794.241 (41,8%) 

B) PASSIU NO CORRENT 2.216.631 2.122.653 4,4% 

I.  Provisions a llarg termini 2.074.548 1.975.968 5,0% 

II.  Deutes a llarg termini 9.261 6.542 41,6% 

IV.  Passius per impost diferit 132.822 140.143 (5,2%) 

C) PASSIU CORRENT 5.267.071 2.557.839 105,9% 

III. Deutes a curt termini 3.064.188 654 - 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 2.116.483 2.465.985 (14,2%) 

VI.  Periodificacions a curt termini 86.400 91.200 (5,3%) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 68.555.166 65.289.592 5,0% 

Quadre 21.1 
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SEGURETAT I PROMOCIÓ INDUSTRIAL VALENCIANA, SAU 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 6.269.623 4.905.212 27,8% 

   2. Variació d’existències de productes acabats i en curs (1.998.660) 3.352.853 (159,6%) 

   3. Treballs realitzats per l’empresa  per l’actiu 976.386   #¡DIV/0! 

   4. Aprovisionaments (259.427) (3.034.425) (91,5%) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 287.858 313.625 (8,2%) 

   6. Despeses de personal (2.925.816) (2.890.393) 1,2% 

   7. D’altres despeses d’explotació (1.197.219) (1.317.547) (9,1%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (463.855) (460.183) 0,8% 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 0 3.584 (100,0%) 

 10. Excés de provisions 127.761 201.803 (36,7%) 

 11. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat (144) (288) (50,0%) 

 19. D’altres resultats 14 (455) (103,1%) 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 816.521 1.073.786 (24,0%) 

 12. Ingressos financers 79.637 126.742 (37,2%) 

 13. Despeses financeres (233.328) (60.404) 286,3% 

16. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers 0 (3.921) (100,0%) 

   A.2) RESULTAT FINANCER (153.691) 62.417 (346,2%) 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) 662.830 1.136.203 (41,7%) 

 17. Impost sobre societats (200.466) (341.962) (41,4%) 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES 462.364 794.241 (41,8%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI 462.364 794.241 (41,8%) 

Quadre 21.2 
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SOCIETAT GESTORA PER A LA IMATGE ESTRATÈGICA I 
PROMOCIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, SAU 

BALANÇ 

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 163.239 166.852 (2,2%) 

I.  Immobilitzat intangible 10.934 12.616 (13,3%) 

II.  Immobilitzat material 149.365 47.229 216,3% 

IV.  Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 0 104.190 (100,0%) 

V.  Inversions financeres a llarg termini 2.941 2.817 4,4% 

B) ACTIU CORRENT 7.564.077 1.030.136 634,3% 

II.  Existències 4.222.191 0 100,0% 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 3.218.246 203.526 1.481,2% 

V.  Inversions financeres a curt termini 300 0 - 

VI.  Periodificacions a curt termini 0 416.367 (100,0%) 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 123.340 410.243 (69,9%) 

TOTAL ACTIU 7.727.316 1.196.988 545,6% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET 2.225.716 528.006 321,5% 

A-1) Fons propis 2.225.716 528.006 321,5% 

I. Capital  100.000 100.000 0,0% 

II. Prima d’emissió 500.000 500.000 0,0% 

III. Reserves (11.123) 19.182 (158,0%) 

V. Resultats d’exercicis anteriors (91.176) (487.400) (81,3%) 

VI. D’altres aportacions de socis 2.707.470 0 - 

VII. Pèrdues i guanys (979.455) 396.224 (347,2%) 

B) PASSIU NO CORRENT 123 0 - 

II.  Deutes a llarg termini 123 0 - 

C) PASSIU CORRENT 5.501.477 668.982 722,4% 

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 5.375.333 0 - 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 126.144 668.982 (81,1%) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 7.727.316 1.196.988 545,6% 

Quadre 22.1 
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SOCIETAT GESTORA PER A LA IMATGE ESTRATÈGICA I 
PROMOCIONAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, SAU 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 1.806 0 - 

   2. Variació d’existències de productes acabats i en curs 4.222.191 0 - 

   5. D’altres ingressos d’explotació 0 3.772.440 (100,0%) 

   6. Despeses de personal (352.605) (457.995) (23,0%) 

   7. D’altres despeses d’explotació (4.769.661) (1.989.634) 139,7% 

   8. Amortització de l’immobilitzat (16.826) (11.935) 41,0% 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (915.096) 1.312.876 (169,7%) 

 12. Ingressos financers 1.997 22.124 (91,0%) 

 13. Despeses financeres (64.372) (93.483) (31,1%) 

 15. Diferències de canvi 0 517 (100,0%) 

 16. Deteriorament i resultat per alienacions de instruments financers (1.984) (845.810) (99,8,0%) 

   A.2) RESULTAT FINANCER (64.359) (916.652) (93,0%) 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (979.455) 396.224 (347,2%) 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (979.455) 396.224 (347,2%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (979.455) 396.224 (347,2%) 

Quadre 22.2 
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TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

BALANÇ  

ACTIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) ACTIU NO CORRENT 2.207.230 2.583.693 (14,6%) 

I.  Immobilitzat intangible 47.567 70.770 (32,8%) 

II.  Immobilitzat material 2.147.436 2.466.573 (12,9%) 

V.  Inversions financeres a llarg termini 12.227 46.350 (73,6%) 

B) ACTIU CORRENT 3.193.808 4.270.874 (25,2%) 

II.  Existències 3.208 28.857 (88,9%) 

III.  Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 2.613.882 2.763.534 (5,4%) 

V.  Inversions financeres a curt termini 13.121 4.007 227,4% 

VI.  Periodificacions a curt termini 202 0 - 

VII.  Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 563.395 1.474.476 (61,8%) 

TOTAL ACTIU 5.401.039 6.854.567 (21,2%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) PATRIMONI NET (7.890.849) (7.727.266) 2,1% 

A-1) Fons propis (10.011.343) (10.011.342) 0,0% 

V. Resultats d’exercicis anteriors (10.011.343) (8.640.079) 15,9% 

VI. D’altres aportacions de socis 10.158.841 11.896.667 (14,6%) 

VII. Pèrdues i guanys (10.158.841) (13.267.930) (23,4%) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.120.494 2.284.076 (7,2%) 

B) PASSIU NO CORRENT 601 31.773 (98,1%) 

I.  Provisions a llarg termini 0 31.172 (100,0%) 

II.  Deutes a llarg termini 601 601 0,0% 

C) PASSIU CORRENT 13.291.287 14.550.060 (8,7%) 

III. Deutes a curt termini 4.914.071 5.831.928 (15,7%) 

V.  Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 8.377.216 8.718.132 (3,9%) 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 5.401.039 6.854.567 (21,2%) 

Quadre 23.1 
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TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variació 

A) OPERACIONS CONTINUADES    

   1. Import net de la xifra de negocis 1.660.867 2.035.994 (18,4%) 

   4. Aprovisionaments (2.028.477) (4.031.717) (49,7%) 

   5. D’altres ingressos d’explotació 125.980 119.067 5,8% 

   6. Despeses de personal (4.957.351) (5.421.787) (8,6%) 

   7. D’altres despeses d’explotació (4.754.485) (5.777.901) (17,7%) 

   8. Amortització de l’immobilitzat (438.321) (455.199) (3,7%) 

   9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 423.582 440.353 (3,8%) 

   A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (9.968.204) (13.091.190) (23,9%) 

 12.  Ingressos financers 4.137 9.570 (56,8%) 

 13. Despeses financeres (194.773) (186.310) 4,5% 

   A.2) RESULTAT FINANCER (190.636) (176.740) 7,9% 

   A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS (A.1 + A.2) (10.158.841) (13.267.930) (23,4%) 

   A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROC. OPER. CONTINUADES (10.158.841) (13.267.930) (23,4%) 

  A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI (10.158.841) (13.267.930) (23,4%) 

Quadre 23.2
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5. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

En compliment del que estableix l’article 11 de la Llei de Sindicatura de Comptes i en el 
Programa Anual d’Actuació per a 2011, el 18 d’abril de 2011 es va sol·licitar als 
responsables de les empreses públiques que comunicaren les mesures adoptades o en 
estudi per a esmenar les incidències assenyalades en l’informe de fiscalització de 
l’exercici de 2009. 

A 11 de novembre de 2011 s’havia rebut contestació de la majoria de les empreses, com 
es resumeix en el quadre següent: 

 

Empresa 
Rebuda 

contestació 
Pendent de 
contestació 

Grup IVH   

      Institut Valencià d’Habitatge, SA �  

Grup PTCV   

      Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU �  

      Aeroport de Castelló, SL �   

      Ciutat de la Llum, SAU  �   

Grup RTVV   

      Radiotelevisió Valenciana �   

Grup VAERSA   

      Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA �  

Agència Valenciana de l’Energia �   

Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana �  

Agència Valenciana del Turisme  �  

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA �  

Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SAU �  

Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la GV �  

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV �  

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  �  

Institut Valencià de Finances �  

Sociedad Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la CV, SAU  � 

Quadre 28 

La resposta de les empreses a aquests requeriments ha permès el seguiment d’un 
significatiu nombre de conclusions generals i de les recomanacions per a la millora de la 
gestió, el detall de la qual es fa constar en els corresponents informes individuals. 

D’altra banda, en relació amb les empreses que van ser sotmeses a control general o 
parcial en la fiscalització de l’exercici de 2009 i que per a 2010 s’han inclòs dins del 
control formal, s’ha analitzat la contestació rebuda de l’Agència Valenciana de 
l’Energia de la qual se’n desprèn, d’acord amb la informació facilitada per aquesta 
Entitat, que s’han elaborat la totalitat de les incidències i recomanacions incloses en 
l’informe de fiscalització i se n’han esmentat un total de 90,9%. El 9,1% restant estan en 
procés d’implantació i resolució. 
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6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències provisionals 
incloses en els projectes d’informes de fiscalització, les hem comentades amb els 
gestors en la fase d’execució del treball de camp, prèviament a la formulació de 
l’esborrany de l’informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
Sindicatura de Comptes pel qual tingué coneixement dels esborranys dels informes 
individuals de fiscalització corresponents a l’any 2010, els dits esborranys van ser 
enviats als comptedants perquè, en els terminis concedits, hi formulessen al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal indicar el 
següent: 

1) Les entitats fiscalitzades han formulat, si era el cas, al·legacions i consideracions 
que afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels informes 
 individuals. 

4) El text de les al·legacions formulades, si pertocava, així com els informes 
motivats que sobre aquestes s’han emès, han servit d’antecedent per a la seua 
estimació o desestimació per part d’aquesta Sindicatura, s’incorpora com a 
annex II. 
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Aeroport de Castelló, S.L. Exercici de 2010 

- 108 - 

1. OBJECTIUS 

En virtut del que es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el Programa Anual 
d'Actuació de 2011 (d’ara endavant PAA2011), la fiscalització efectuada ha tingut per 
objecte determinar si l’immobilitzat registrat en els comptes anuals de l’exercici de 
2010 de l’Aeroport de Castelló, S.L. (d’ara endavant ACSL o la Societat) es presenta de 
forma adequada, d’acord amb els principis comptables que hi són d’aplicació; així com 
verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat 
exercici, en relació amb l’àrea fiscalitzada. 

La fiscalització ha comprés també la revisió i l’avaluació de determinats aspectes de la 
gestió i el control intern d’ACSL relacionats amb l’àrea esmentada. En els diferents 
apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Societat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d'ACSL estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria, 
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. Els dits comptes han sigut formulats 
pel Consell d’Administració l’11 de març de 2011, aprovats per la Junta General 
d’Accionistes el 30 de juny de 2011 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 2011, juntament amb l'informe d’auditoria. 

El dit informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que s’estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la Intervenció 
General de la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria contractada per la 
Intervenció. En aquest informe s’emet una opinió amb un advertiment, ja que la xifra de 
patrimoni net presenta un import inferior al 50% del capital i, per tant, hi és d’aplicació 
l’article 363 de la Llei de Societats de Capital, i s’informa de determinats fets 
posteriors, com ara la signatura de recepció provisional de les obres i la novació 
modificativa del contracte per a la construcció i explotació de l’aeroport. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar l’adequació de l’aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada 
amb les operacions de béns i serveis registrades per l’ACSL durant l’exercici de 2010 
en l’actiu no corrent del balanç, constituït pels epígrafs d’”Immobilitzat intangible”, 
“Immobilitzat material” i “Inversions financeres a llarg termini” i a comprovar que la 
formalització i presentació dels comptes anuals han sigut adequades. Dins de l’abast 
aprovat, el principal contracte objecte de seguiment és el de "Concessió per a la 
construcció i explotació de l'Aeroport de Castelló Costa Azahar", que afecta unes altres 
àrees –a més de l’actiu no corrent– que han sigut revisades en allò que guarda relació 
amb el dit contracte. 

Així mateix, hem fet el seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l'informe de fiscalització de l’exercici de 2009. 

D’acord amb tot això, hem fet les proves d’auditoria financera que s’han considerat 
pertinents conformement als “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, elaborats 
per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat 
Espanyol, i a les “Normes tècniques de fiscalització” aprovades pel Consell de la 
Sindicatura i recollides en el “Manual de fiscalització” de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió del 
control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut aplicables en el cas present, 
tenint en compte els objectius perseguits i l’abast assenyalat anteriorment. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment per part d'ACSL de la 
legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, en 
relació amb l’àrea fiscalitzada durant l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2010. 

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

Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2010. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Societats de Capital. 

- Llei de Societats Anònimes, Text Refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1564/1989, de 22 de desembre. 

- Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada. 

Normes específiques 

- Acord del Govern de la Generalitat Valenciana de 5 de novembre de 2002, per 
mitjà del qual es crea la societat Aeroport de Castelló, S.L. i s’aproven els seus 
estatuts. 

Contractació 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, sobre la modificació de les lleis 30/2007 i 31/2007, i 
29/1998. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors 
de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per mitjà del qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, per mitjà del qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es 
regulen els registres oficials de contractes i contractistes i d’empreses 
classificades de la Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

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

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova l'aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de16 de novembre, per mitjà del qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven els aspectes 
comptables d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies. 

- 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 i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana. 

En l’informe de l’exercici de 2009 vam analitzar les instruccions de contractació i el 
perfil del contractant de l’ACSL, en el qual s’indicaven determinats incompliments de 
la normativa d’aplicació i es formulaven algunes recomanacions per a millorar la gestió 
i el control intern. 

D’acord amb el PAA 2011, la Sindicatura emetrà un informe sobre el seguiment que 
havia fet per al conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, del treball especial 
realitzat sobre les instruccions de contractació i el perfil de contractant, en el qual es 
podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les millores introduïdes per l’ACSL en 
relació amb les dites qüestions. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de manera significativa 
l’adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables que hi són d'aplicació i 
l'adequada presentació dels comptes anuals: 

a) Aeroport de Castelló, S.L. té signat un contracte amb la mercantil Concesiones 
Aeroportuarias, S.L. per a la construcció de l’aeroport de Castelló "Costa 
Azahar", la seua explotació durant un termini de cinquanta anys i el seu 
finançament parcial (vegeu l’apartat 4.2). L’impacte d’aquest contracte en 
l’activitat de la Societat i en els seus comptes anuals és molt significatiu, raó per 
la qual s'ha de donar informació detallada sobre aqueix contracte en els dits 
comptes, conformement a la norma 10ª.2 d’elaboració dels comptes anuals del 
Pla General de Comptabilitat. 

b) En la nota de la memòria dels comptes anuals relativa a la informació sobre els 
ajornaments de pagament efectuats a proveïdors, l’ACSL indica que el saldo 
pendent de pagament als proveïdors a la data de tancament de l’exercici, 
acumula un ajornament superior al termini legal, però aquesta data no ha sigut 
possible verificar-la, ja que no disposem de la informació detallada suficient. 
Segons els registres comptables, a 31 de desembre de 2010, el saldo pendent de 
pagament a proveïdors comercials és de 18.157.609 euros. Tampoc no ha estat 
possible estimar els interessos meritats que, si fos el cas, haurien d’haver sigut 
comptabilitzats per aplicació legal. 

c) Tal com indica l’apartat 5.1 de l’Informe, igual que en exercicis anteriors, la 
desproporció entre els ingressos i les despeses aplegades en el compte de 
pèrdues i guanys, origina que els fons propis, a 31 de desembre de 2010, 
presenten un valor negatiu de 31.096.610 euros i que el balanç mostre a la dita 
data un fons de maniobra negatiu per un import de 22.278.416 euros. La 
Societat, en l’elaboració dels comptes anuals, ha aplicat el principi d’empresa en 
funcionament, ja que considera que el soci majoritari continuarà prestant el 
suport necessari per al manteniment de la seua activitat. Aquesta informació no 
figura en la nota corresponent de les bases de presentació de la memòria dels 
comptes anuals de l’exercici de 2010. 

 A 31 de desembre de 2010, la Societat es troba en una de les causes de 
dissolució previstes en l’article 363.1.d del text refós de la Llei de Societats de 
Capital, per haver incorregut en pèrdues que han deixat reduït el seu patrimoni 
net a una quantitat inferior a la meitat del capital social. Durant els primers 
mesos de l’exercici de 2011. La Junta General de la Societat ha acordat mesures 
tendents a reequilibrar la situació patrimonial. 
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d) Tal com hem posat de manifest en informes d’exercicis anteriors, aquesta 
Sindicatura considera que la concessió realitzada per part de la Diputació de 
Castelló de l’ús i explotació dels terrenys necessaris per a la construcció de les 
instal·lacions aeroportuàries no té un caràcter gratuït, atès que la seua 
contraprestació està constituïda per la construcció de l’aeroport que revertirà a la 
Diputació en finalitzar el període de cessió. D’acord amb aquest criteri, el saldo 
dels epígrafs "Immobilitzat material" i "Subvencions, donacions i llegats" estaria 
sobrevalorat en 8.818.194 euros i, per tant, caldria reduir-lo en la mateixa 
quantia, tal com indiquem en l’apartat 5.2.a. 

e) Com assenyalem en l’apartat 5.2.c, en finalitzar l’exercici de 2010, ACSL ha 
comptabilitzat 101.397.195 euros a càrrec de l’epígraf “Immobilitzacions 
materials” per les certificacions d’obres (tot incloent-hi la revisió de preus 
aplicable) emeses per l’empresa contractada per a executar les obres de les 
instal·lacions aeroportuàries. La contrapartida del càrrec es troba 
comptabilitzada en els epígrafs “Perioditzacions a llarg termini”, 90.211.682 
euros; “D’altres deutes a llarg termini”, 6.125.546 euros i “Creditors comercials 
i d’altres comptes per pagar”, 5.059.967 euros. Ja que les obres no s’integraran 
en el patrimoni d’ACSL fins al seu acabament, tal com estableix el plec de 
clàusules que regeix l’adjudicació del contracte de construcció de l’aeroport, no 
s’haurien d’haver computat. Per tant, els anteriors epígrafs s’haurien de minvar 
en les quanties indicades.  

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, no hem detectat 
durant l’exercici de 2010 incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics en relació amb l’àrea fiscalitzada. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la Societat 

Per Acord del Govern Valencià de 5 de novembre de 2002 es va autoritzar la constitució 
d'Aeroport de Castelló, S.L. (ACSL). En aqueix Acord es preveia que la Diputació 
Provincial de Castelló participés fins a un 50% en la dita societat. 

ACSL es va constituir formalment per mitjà d’escriptura pública de 21 de gener de 
2003. 

El seu objecte social, d’acord amb els seus estatuts és la construcció, desenvolupament, 
gestió i explotació, en qualsevol de les formes admeses per la normativa vigent, 
d’infraestructures portuàries o de serveis relacionats amb el transport aeri de persones 
i/o de mercaderies. 

A 31 de desembre de 2010, el capital social puja a 827.400 euros, representat per 
2.068.500 participacions de 0,4 euros de valor nominal cada una, propietat en un 
99,85% de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) i en un 
0,15% de la Diputació Provincial de Castelló. 

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

4.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Durant 2010 han continuat les obres de construcció de l’aeroport, les quals s’executen 
sobre la base del contracte de "Concessió per a la construcció i explotació de l'aeroport 
de Castelló Costa Azahar" de 16 de desembre de 2003, l’adjudicatària o concessionària 
del qual és la mercantil Concesiones Aeroportuarias, S.A. El dit contracte considera 
bàsicament, els aspectes següents:  

- La construcció de l’aeroport, que en estar acabat passarà a ser propietat, lliure de 
càrregues, d'Aeroport de Castelló, S.L.  

- L'explotació de les instal·lacions aeroportuàries i de la zona d’activitats 
complementàries durant un termini de cinquanta anys,  

- La concessió d’un préstec participatiu a la concessionària en condicions 
avantatjoses durant el mateix període. 

Tant el contracte inicial de 2003 com les seues successives modificacions practicades en 
els anys 2005 i 2009, han sigut fiscalitzats per aquesta Sindicatura en els exercicis 
corresponents, i es poden consultar amb detall en els informes respectius tant els 
aspectes més significatius com les conclusions i les recomanacions. 

L’evolució i l’execució d’aquest contracte durant l’exercici de 2010, l’analitzem en 
l’apartat 6.3.2 d’aquest Informe.  
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Balanç 

El quadre següent mostra, en euros, el balanç d'ACSL a 31 de desembre de 2010, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

Actiu no corrent 169.591.729 154.929.742 9,5% 

Immobilitzat intangible 8.250 4.758 73,4% 

Immobilitzat material 129.723.479 117.564.984 10,3% 

Terrenys i construccions 8.818.194 8.818.194 - 

Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 8.986.179 32.250 27764,1% 

D’altre immobilitzat material 111.919.107 108.714.540 2,9% 

Inversions financeres a llarg termini 39.860.000 37.360.000 6,7% 

Actiu corrent 6.875.975 2.069.671 232,2% 

Existències 2.657.954 0 - 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 3.604.644 1.551.932 132,3% 

Inversions financeres a curt termini 515.716 360.386 43,1% 

Efectiu i actius líquids equivalents 97.661 157.354 (37,9%) 

Total actiu 176.467.704 156.999.413 12,4% 
    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET (22.278.416) (12.789.931) (74,2%) 

Fons propis (31.096.610) (21.608.125) (43,9%) 

Subvencions, donacions i llegats 8.818.194 8.818.194 - 

PASSIU NO CORRENT 174.459.739 149.686.203 16,6% 

Deutes a llarg termini  84.248.057 62.870.493 34,0% 

Periodificacions a llarg termini 90.211.682 86.815.710 3,9% 

PASSIU CORRENT 24.286.381 20.103.141 20,8% 

Deutes a curt termini 5.617.799 7.505.415 (25,2%) 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 18.668.582 12.597.726 48,2% 

Total patrimoni net i passiu 176.467.704 156.999.413 12,4% 

Quadre 1 
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Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés els epígrafs 
“Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat material” i “Inversions financeres a llarg 
termini”, que representen conjuntament el 96,1% de l’actiu del balanç. 

Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre les dites àrees, en els apartats següents 
comentem els aspectes més significatius observats. 

Situació patrimonial 

A causa de la desproporció entre els ingressos i les despeses aplegats en el compte de 
pèrdues i beneficis de l’exercici, així com de les pèrdues generades en exercicis 
anteriors, els fons propis, a 31 de desembre de 2010, presenten un valor negatiu de 
31.096.610 euros i el balanç mostra a la dita data un fons de maniobra negatiu per un 
import de 22.278.416 euros. 

En l’elaboració dels comptes anuals, la Societat ha aplicat el principi d’empresa en 
funcionament, ja que considera que el soci majoritari continuarà prestant el suport 
necessari per al manteniment de la seua activitat. D’acord amb la normativa comptable 
aplicable, la Societat ha d’informar de totes les circumstàncies o factors que afecten el 
principi comptable d’empresa en funcionament en la nota de la memòria relativa a les 
bases de presentació dels comptes anuals. 

A 31 de desembre de 2010, ACSL es troba en una de les causes de dissolució previstes 
en l’article 363.1.d del text refós de la Llei de Societats de Capital, per haver incorregut 
en pèrdues que han deixat reduït el seu patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat 
del capital social. 

Durant els primers mesos de 2011, han tingut lloc dos fets significatius que afecten la 
situació patrimonial de la Societat: 

En primer lloc, amb data 21 de març de 2011, s’ha formalitzat en escriptura pública una 
ampliació de capital social d’ACSL, acordada per la seua Junta General el 30 de juny de 
2010, per un import de 7.800.000 euros, mitjançant la compensació del crèdit que pel 
aquest import tenia SPTCV contra la Societat. 

I en segon lloc, també amb data 21 de març de 2011, SPTCV i ACSL han subscrit 
sengles novacions modificatives de dos contractes de préstecs concedits per SPTCV a 
ACSL en 2009 i 2010 i una ampliació del principal, que ha derivat en la signatura d’un 
préstec participatiu global per un import de 33.844.063 euros. 

Tenint en compte les mesures indicades, el patrimoni net comptable d’ACSL calculat 
amb els criteris de l’ICAC, a l’efecte del supòsit de dissolució de societats, és positiu i 
ha desaparegut per a la Societat la causa de dissolució prevista en l’article esmentat adés 
de la Llei de Societats de Capital. 

5.2 Immobilitzat material 

La composició i el moviment d’aquest epígraf en l’exercici de 2010, en euros, han sigut 
els següents: 
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Compte 
Saldo 

31-12-09 
Addicions Baixes 

Saldo 

31-12-10 

Terrenys i d’altres construccions 8.818.194 0 0 8.818.194 

D’altres instal·lacions 4.293 8.961.665 0 8.965.958 

Mobiliari 38.280 0 0 38.280 

Equips procés d’informació 29.066 0 0 29.066 

D’altre immobilitzat material 3.757 0 0 3.757 

Construccions en curs 108.714.540 4.757.678 (1.553.111) 111.919.107 

Total  117.608.130 13.719.343 (1.553.111) 129.774.362 

Amortització acumulada  (43.147) (7.736) 0 (50.883) 

Immobilitzat material  117.564.983 13.711.607 (1.553.111) 129.723.479 

Quadre 2 

a) Terrenys i construccions 

Aquest compte registra, íntegrament, el valor del dret d’ús dels terrenys cedits per la 
Diputació Provincial de Castelló a ACSL i la seua contrapartida és un compte de 
l’epígraf de "Subvencions, donacions i llegats". 

Mitjançant el conveni de data 7 de març de 2003, la Diputació atorga a la Societat una 
concessió per a usar i explotar els terrenys necessaris per a la construcció de les 
instal·lacions aeroportuàries. La clàusula quarta del conveni estableix que la 
contraprestació estarà constituïda per la construcció de l’aeroport que revertirà als 
noranta anys a la Diputació Provincial. 

La nota 5.2 de la memòria d’ACSL indica que "aqueixos terrenys, atès que són un 
recurs controlat econòmicament per l'empresa, han sigut incorporats a la comptabilitat 
social pel seu valor raonable" i aquest valor coincideix amb el valor d’expropiació dels 
terrenys. 

Tenint en compte la contraprestació estipulada en el conveni referit, resulta raonable 
concloure que la cessió de l’ús dels terrenys s’efectua a canvi d’un preu constituït per la 
seua construcció i posada en marxa de l’aeroport. D’aquesta forma, els saldos dels 
epígrafs de l'"Immobilitzat material" i de "Subvencions, donacions i llegats" estarien 
sobrevalorats en 8.818.194 euros, per la qual cosa caldria reduir-los en la dita quantitat. 

b) D’altres instal·lacions 

Les altes de l’exercici de 2010 pugen a 8.961.665 euros i corresponen als treballs 
realitzats a l’empara d’un contracte , l’expedient del qual ha sigut fiscalitzat per aquesta 
Sindicatura en exercicis anteriors. El registre comptable del subministrament s’ha 
realitzat en l’exercici de 2010 després de rebre’n la conformitat. 
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c) Construccions en curs 

Les altes registrades en aquest compte durant l’exercici de 2010 presenten el detall 
següent: 

 

Concepte Import  

Certificacions d’obra en curs 3.395.972 

Assistència tècnica control documentació i direcció d’obra 

Assistència tècnica mediambiental 

Estudis biològics, climatològics i d’altres 

1.221.000 

127.410 

13.296 

Total altes construccions en curs 4.757.678 

Quadre 3 

Hem revisat una mostra que representa el 76,1% d’aquestes altes. Els aspectes 
significatius dels conceptes que es registren en aquest compte són els que hem indicat 
en informes anteriors: 

- La comptabilitat en l’epígraf “Construccions en curs” de les certificacions d’obra 
de la construcció de l’aeroport, està suportada pels informes de l’assistència 
tècnica i del director general d’ACSL –en la seua condició de director facultatiu 
de les obres–, emesos en supervisar les certificacions presentades per l’empresa 
encarregada d’executar les referides obres de construcció. 

 A 31 de desembre de 2010, l’import acumulat de les certificacions d’obra 
comptabilitzades en aquest compte puja a 90.211.682 euros, i la seua 
contrapartida figura en l’epígraf “Periodificacions a llarg termini” del passiu del 
balanç. 

- També s’inclouen en aquest compte les revisions de preus que deriven d’un Acord 
del Consell d’Administració de 24 de març de 2009, que s’apliquen sobre les 
certificacions descrites en el paràgraf anterior. 

 A 31 de desembre de 2010, l’import acumulat per aquest concepte és 
d’11.185.513 euros, i té la seua contrapartida en el passiu del balanç, en els 
epígrafs “D’altres deutes a llarg termini”, amb 6.125.547 euros i “Creditors 
comercials i d’altres comptes per pagar”, per 5.059.966 euros. 

 En l’exercici 2010 no s’han registrat altes per revisions de preus però sí una baixa 
que comentem més avant. 

- Segons hem indicat en els informes anteriors, ACSL, atenent la normativa 
comptable no hauria d’haver comptabilitzat les certificacions i les revisions de 
preus fins que s’integraren en el patrimoni de la Societat, fet que no tindrà lloc 
fins que no finalitzen o es reben de conformitat, tal com disposa la clàusula 35.18 
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del plec de clàusules que regeixen el contracte de construcció i explotació de les 
instal·lacions aeroportuàries. 

 Per això, s’hauria de reduir l’import comptabilitzat en l’epígraf de l’actiu 
“Immobilitzat material” en 101.397.195 euros, així com els imports 
comptabilitzats en els epígrafs del passiu “Periodificacions a llarg termini”, 
“D’altres deutes a llarg termini” i “Creditors comercials i d’altres comptes per 
pagar” en 90.211.682 euros, 6.125.547 euros i 5.059.966 euros, respectivament. 

Les baixes registrades en el compte “Construccions en curs” en l’exercici de 2010 
pugen a 1.553.112 euros i comprenen dos conceptes: 

- Baixa de 735.827 euros per la regularització de l’import definitiu de la revisió de 
preus a juny de 2009. 

- Reclassificació a l’epígraf d’”Existències” –seguint la recomanació d’aquesta 
Sindicatura en l’informe de 2009–, de 817.284 euros corresponents a una obra 
executada per ACSL per a lliurar-la posteriorment a l’empresa encarregada de la 
distribució elèctrica de la zona. 

5.3 Inversions financeres a llarg termini 

A fi de donar suport a la construcció i explotació de l’aeroport, ACSL va concedir en 
2004 un préstec participatiu a Concesiones Aeoroportuarias, S.A. que podia arribar a un 
import màxim de 44.000.000 d’euros. El termini de devolució del préstec coincideix 
amb el del contracte de concessió. 

El total disposat a 31 de desembre de 2010, puja a 39.860.000 euros, després d’haver 
efectuat una disposició de fons en 2010 per un import de 2.500.000 euros. 

Segons indica la nota 7 de la memòria, el període de disposició del préstec va vèncer el 
29 de març de 2010 i ACSL estava valorant la possibilitat de subscriure una novació del 
contracte per a ampliar la data i facilitar a la prestatària la disposició íntegra. En aquest 
sentit, en abril de 2011, s’ha atés una sol·licitud de disposició de fons per 1.300.000 
euros, però no consta que s’haja formalitzat la novació. 

El citat préstec participatiu concedit a l’empresa concessionària encarregada de la 
construcció i posterior explotació de l’aeroport, està al seu torn finançat per un crèdit 
sindicat subscrit el 23 de gener de 2004 per ACSL i diverses caixes d’estalvi, per un 
límit de 46.000.000 d’euros i un venciment de 31 de desembre de 2028. 

A 31 de desembre de 2010 l’import disposat per ACSL ha pujat a 37.279.071 euros que 
figuren en els comptes corresponents a deutes a llarg i curt termini del passiu del balanç. 
Finalitzat el termini de disposició del crèdit, l’import disposat per ACSL no ha arribat al 
límit total a causa –segons indica la nota 8.1 de la memòria– del retard en l’acabament 
de les obres. L’amortització del préstec s’ha iniciat el 31 de març de 2010, d’acord amb 
el calendari previst. 
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5.4 Compte de pèrdues i guanys 

El compte de pèrdues i guanys d’ACSL de 2010, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 

 

Compte de pèrdues i guanys 2010 2009 Variació 

Variació d’existències 2.657.954 0 - 

D’altres ingressos d’explotació 0 2.000 (100,0%) 

Despeses de personal (382.216) (382.690) (0,1%) 

D’altres despeses d’explotació (10.738.004) (7.731.451) 38,9% 

Amortització de l’immobilitzat (9.918) (12.466) (20,4%) 

Resultat d’explotació (8.472.184) (8.124.607) (4,3%) 

Ingressos financers 205.768 197.919 4,0% 

Despeses financeres (1.222.069) (1.539.481) (20,6%) 

Resultat financer (1.016.301) (1.341.562) 24,2% 

Resultat abans d’imposts (9.488.485) (9.466.169) (0,2%) 

Resultat exercici operacions continuades (9.488.485) (9.466.169) (0,2%) 

Resultat de l’exercici (9.488.485) (9.466.169) (0,2%) 

Quadre 4 

El resultat de l’exercici de 2010 mostra unes pèrdues de 9.488.485 euros, similars a les 
de l’exercici anterior. El resultat d’explotació d’ACSL es veu afectat per la mancança 
d’ingressos en concepte de xifra de negocis mentre l’aeroport no siga operatiu. 

5.5 Memòria 

En la revisió de la memòria i la seua adequació a les normes d’elaboració del comptes 
anuals aplegats en la tercera part del PGC, s’ha posat de manifest que el seu contingut 
informatiu, a més dels aspectes significatius que comentem en altres apartats de 
l’Informe, no considera o és insuficient en els següents conceptes: registre i valoració 
d’instruments financers i d’existències, situació fiscal, variació d’existències i referència 
creuada amb altres documents dels comptes anuals, principalment. 

D’altra banda, la Llei 15/2010, estableix que les societats hauran de publicar de forma 
expressa les informacions sobre els terminis de pagament als seus proveïdors en la 
memòria dels seus comptes anuals, qüestió que ha sigut desenvolupada per l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) per Resolució de 29 de desembre de 
2010. 

En la nota de la memòria dels comptes anuals relativa a la informació sobre els 
ajornaments de pagament efectuats a proveïdors, ACSL indica que el saldo pendent de 
pagament als proveïdors a la data de tancament de l’exercici, acumula un ajornament 
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superior al termini legal. Aquesta dada, però, no ha sigut possible verificar-la per no 
disposar-ne de la informació detallada suficient. Segons els registres comptables, a 31 
de desembre de 2010, el saldo pendent de pagament als proveïdors comercials puja a 
18.157.609 euros. 

Quant això, cal tenir en compte les dificultats per a les entitats informants, com ACSL, 
derivades de la vigència durant 2010 dels dos règims considerats per les lleis 3/2004 i 
15/2010. 

Per les raons anteriors tampoc no és possible estimar els interessos meritats que, si fos 
el cas, haurien d’haver sigut comptabilitzats per aplicació legal. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d'aplicació 

La contractació d’ACSL està subjecta a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els 
serveis postals. 

Per als contractes exclosos de la dita Llei, el règim de contractació aplicable és el 
corresponent als poders adjudicadors de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), sense que els siguen aplicables les normes establides 
exclusivament per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

Això implica que en l’adjudicació dels dits contractes s’hauran de seguir les regles 
establides en l’article 175 de la LCSP per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. També s’hauran d’aplicar les regles generals establides en la LCSP per a 
tot el sector públic. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per la Societat, durant l’exercici de 2010 s’han 
adjudicat un total de vuit contractes (sense considerar els menors) per un import global 
de 6.361.131 euros (IVA exclòs). En el quadre següent es mostra un resum per tipus de 
contractes i procediments d’adjudicació: 

 

Tipus de contracte  
Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Subministraments Negociat  1.569.665 24,7%  3  37,5%  

Serveis Negociat  128.500 2,0%  1  12,5%  

D’altres Negociat  300.000 4,7% 1 12,5% 

Patrocini Negociat  4.362.966 68,6%  3  37,5%  

Total 6.361.131 100% 8 100% 

Quadre 5 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per part d’ACSL en 
l’exercici de 2010 ha sigut adequada, hem seleccionat la mostra d’expedients detallada 
en el quadre 6 que, elaborat en euros, representa un 62,8% de l’import total adjudicat en 
l’exercici i no inclouen els contractes de patrocini, ja que aquests estan exclosos de 
l’abast de la fiscalització. 
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Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

adjudicació 

1 
Negociat sense 

publicitat 
Addenda modificativa del contracte de subministrament i 
instal·lació d’una subestació elèctrica 

325.570 

2 
Negociat sense 

publicitat 
Addenda modificativa del contracte de subministrament 
d’equipament de torre i centre d’emissors 

629.312 

3 
Negociat sense 

publicitat 
Elaboració d’una escultura en bronze 300.000 

  Total 1.254.882 

Quadre 6 

Hem revisat també una mostra de contractes menors. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els 
documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes acompleix el que disposen les 
instruccions de contractació d’ACSL. 

A més a més, hem efectuat el seguiment de la següent mostra de contractes significatius 
adjudicats en exercicis anteriors, quant a la seua evolució i execució durant l’exercici de 
2010: 

 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

adjudicació 

4 
Negociat sense 

publicitat 
Consultoria i assistència tècnica del contracte de 
construcció de l’aeroport. 

900.000 

5 Concurs Construcció i explotació de l’aeroport. 127.076.000 

Quadre 7 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat, en general, d’acord amb la legislació 
aplicable, tret de les incidències i observacions que comentem en els següents apartats, 
que, tot i no considerar-les significatives, els responsables de la Societat han de tenir en 
compte. 

6.3.1 Contractes adjudicats en l’exercici de 2010 

Expedient número 1 

Addenda modificativa al contracte complementari de subministrament i instal·lació 
d’una subestació elèctrica de 40 megawatts, anell exterior de mitjana tensió i 
equipament de la central elèctrica de l’Aeroport de Castelló. 
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Aquesta addenda va ser fiscalitzada en l’informe de 2009. En 2010 s’ha subscrit l’acta 
de recepció provisional de les instal·lacions amb un informe favorable de l’assistència 
tècnica, i està pendent determinada documentació com ara la relativa a les instal·lacions 
elèctriques. 

La comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat del contracte 
principal, adjudicat en 2008, s’ha efectuat en l’exercici 2011, per la qual cosa no s’ha 
complit el termini màxim establit en l’Ordre de 22 de maig de 2001. 

Expedient número 2 

El contracte principal va ser adjudicat en 2008 pel procediment obert i tenia per objecte 
el subministrament en estat operatiu de ràdioajudes i equipament de la torre i centre 
d’emissors a l’Aeroport de Castelló, per un import de 5.049.780 euros. 

L’addenda modificativa per 629.312 euros, formalitzada el primer de març de 2010, té 
per objecte ampliar el subministrament amb la instal·lació i posada en marxa d’un 
sistema per a donar serveis als sistemes de navegació de la torre de control i ampliació 
del sistema meteorològic. 

La justificació del modificat es basa en la identificació durant el transcurs dels treballs, 
de necessitats de què mancava el projecte original, la satisfacció de les quals constitueix 
una qüestió essencial i determinant per a l’obertura de l’aeroport. Quant això, 
recomanem adoptar les mesures necessàries perquè els projectes es redacten amb la 
major precisió possible. 

La comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat del contracte 
principal, adjudicat en 2008, s’ha efectuat en l’exercici 2011, per la qual cosa no s’ha 
complit el termini màxim establit en l’Ordre de 22 de maig de 2001.  

Expedient número 3 

Contracte privat de creació artística relativa a una escultura en bronze per a col·locar-la 
en la rotonda de l’entrada de l’aeroport de Castelló. L’adjudicació va tenir lloc el 21 de 
juny de 2010 i es va aplicar el procediment negociat sense publicitat, basant-se en 
l’article 154.d de la LCSP. 

Encara que el Consell d’Administració va ser informat en fase prèvia i amb anterioritat 
a l’execució del contracte, no consta l’aprovació expressa per part del dit Consell que, 
d’acord amb el seu import demana la normativa interna, circumstància susceptible 
d’esmena posterior. La Societat ens ha comunicat en fase d’al·legacions que ha donat 
compte del contracte en el Consell d’Administració realitzat el 28 de setembre de 2011. 

La documentació acreditativa que l’adjudicatari està al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social s’ha presentat amb posterioritat a l’adjudicació del 
contracte, fet que incompleix l’article 130.1 c de la LCSP. 

A 31 de desembre de 2010 el contracte es trobava en execució. 
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6.3.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

Expedient número 4 

Contracte de consultoria i assistència tècnica per al control i supervisió de la 
documentació tècnica que ha d’elaborar l’adjudicatari de l’execució i explotació de 
l’Aeroport de Castelló, així com per al control de la tramitació de l’expedient davant de 
les administracions i direcció d’obra dels treballs inicials de construcció. 

Amb dates 29 de març de 2010 i 11 de març de 2011, han sigut ratificades pel Consell 
d’Administració d’ACSL les pròrrogues per als exercicis 2010 i 2011, respectivament. 

Expedient número 5 

Igual que en exercicis anteriors, s’ha efectuat el seguiment de l’execució del contracte 
de concessió per a la construcció i explotació de l’aeroport de Castelló, adjudicat en 
2003 per un import de 127.076.000 euros. 

En desembre de 2010 acabaren les obres del desviament de la línia elèctrica d’alta 
tensió, per la qual cosa amb data 17 de desembre de 2010 es va reprendre l’expedient de 
recepció de les obres de construcció de l’aeroport i es va atorgar un termini de dotze 
setmanes per a acabar-les. 

En relació amb aquest contracte, cal indicar que durant el període transcorregut entre la 
formulació dels comptes anuals per part del Consell d’Administració i la seua aprovació 
per part de la Junta General d’ACSL, han ocorregut dos esdeveniments d’importància 
rellevant per a l’activitat de la Societat. Dits esdeveniments corresponen a la signatura 
d’una novació modificativa del contracte i la recepció provisional de les obres. 

La novació modificativa del contracte es va subscriure el 23 de març de 2011 i afectava 
aspectes molt significatius, com ara que ACSL assumís les necessitats no incloses en el 
contracte primitiu derivades de la seua consideració legal com a gestor de l’aeroport, i la 
modificació del règim econòmic del contracte i del seu termini d’explotació, entre 
altres. Seguint els criteris tècnics de fiscalització d’aquesta Sindicatura, la dita novació 
modificativa serà objecte de revisió, si s’escau, en l’àmbit dels contractes adjudicats en 
l’exercici 2011. 

Quant a la recepció de les obres de l’aeroport, amb data 24 de març de 2011, 
Concesiones Aeroportuarias, S.A. va comunicar a ACSL la seua finalització material i 
el 31 de març se’n va signar l’acta de recepció provisional, en la qual es va fer constar la 
necessitat de realitzar determinades esmenes i que per a la qual cosa es concedeix un 
termini de dos mesos. 

6.3.3 Contractes menors 

ACSL ha certificat l’adjudicació de tres expedients de contractes menors durant 
l’exercici de 2010 per un import total de 50.810 euros. La fiscalització ha posat de 
manifest que l’esmentada relació és incompleta, ja que no inclou totes operacions 
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d’aquesta naturalesa realitzades durant l’exercici, per la qual cosa segueix vigent la 
recomanació de 2009 de millorar el control intern en aquest aspecte. 

D’altra banda, en l’anàlisi de les operacions de l’exercici de 2010, hem observat la 
tramitació successiva com a contracte menor d’una determinada prestació de serveis 
amb el mateix tercer, per un import total acumulat de 156.887 euros, que es considera 
que, si havia sigut objecte d’una planificació adequada, hauria d’haver sigut tramitada 
pel procediment ordinari de contractació aplicable. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives resultat del treball de fiscalització en relació amb les quals els 
responsables de la Societat han d’adoptar mesures correctores, per evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

A més a més, cal efectuar les recomanacions següents i destacar prèviament les 
recomanacions d’informes anteriors que han sigut ateses per la Societat. 

Cal destacar que ACSL, mitjançant un escrit de data 8 de juny de 2011, ens ha 
comunicat les mesures adoptades per atendre les incidències assenyalades en l'informe 
de l’exercici anterior; mesures que han sigut objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’ha atès la següent recomanació realitzada en informes 
anteriors: 

a.1) La reclassificació a “Existències” dels treball comptabilitzats 
inadequadament en “Construccions en curs”. 

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

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

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

b.3) La memòria ha d’ampliar el seu contingut informatiu en aquells aspectes 
comentats en l’apartat 5.5. 

b.4) Per a millorar la gestió dels contractes s’haurien d’atendre les 
indicacions i recomanacions posades de manifest en l’anàlisi dels 
expedients de contractació (apartat 6.3), en concret pel que fa a: 

 - Adoptar les mesures  necessàries perquè els projectes de contractació es 
redacten amb la major precisió possible. 

 - L’òrgan corresponent haurà de deixar constatació expressa en tots els 
casos de l’aprovació dels contractes, segons la normativa aplicable. 
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 - Establir mecanismes adequats perquè la comunicació de l’adjudicació 
dels contractes en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, es 
realitze dins del termini legal establit. 

 - Implantar una aplicació informàtica per al registre i control dels 
expedients de contractes menors. 

 - Millorar la planificació anual dels serveis i subministraments en relació 
amb l’adequada aplicació dels procediments de contractació aplicables. 

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

c.1) L’autorització de la disposició de fons addicionals en el préstec per part 
de l’adjudicatària, s’ha de realitzar amb la novació modificativa 
corresponent (apartat 5.3). 

c.2) Els registres auxiliars relatius a ajornaments de pagament a proveïdors, 
s’han de completar amb tots els requeriments necessaris per l’adequat 
tractament comptable de les dites operacions (apartat 6.3.4). 



 

 

 

 
 

AGÈNCIA VALENCIANA DE  
MOBILITAT METROPOLITANA 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 
2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte fer un seguiment, en els comptes anuals 
de l’Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana (AVMM) de l’exercici 2011, de les 
incidències i recomanacions que vàrem posar de manifest en l’Informe de fiscalització de 
l’exercici 2009, i també verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant 2010 amb relació a l’activitat contractual. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l’AVMM relacionats amb les àrees analitzades. En els 
diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions que caldrà que siguen 
objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l’Entitat. 



Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana. Exercici de 2010 

- 131 - 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’AVMM els componen el balanç a 31 de desembre de 2010, el compte 
de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la 
memòria corresponent a l’exercici acabat en aquella data, i s’hi adjunten íntegrament, 
juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes els va 
formular el director de l’entitat el 13 d’abril de 2011; els va aprovar el president del Consell 
d’Administració el 8 de juny de 2011, i els va presentar en aquesta Sindicatura de Comptes la 
Intervenció General de la Generalitat, de conformitat amb la normativa aplicable, el 29 de 
juny de 2011, juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la Intervenció General 
de la Generalitat porta a cap amb la col·laboració de firmes d’auditoria contractades per la 
mateixa Intervenció. En aquest informe emetem una opinió amb dos advertiments per 
limitacions a l’abast en les confirmacions de saldos amb deutors i creditors. 

De conformitat amb els objectius que descrivim en l’apartat 1, la fiscalització realitzada ha 
consistit a fer un seguiment sobre els comptes anuals de l’exercici 2010 de l’AVMM de 
l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió amb relació a les incidències i 
recomanacions que vàrem posar de manifest en l’informe de fiscalització de l’exercici 
anterior, i a comprovar que la formalització i presentació dels comptes anuals ha estat 
adequada. 

D’acord amb l’anterior, hem portat a cap les proves d’auditoria financera que hem considerat 
pertinents d’acord amb els “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les 
“Normes tècniques de fiscalització” de la Sindicatura de Comptes aprovades pel Consell de la 
Sindicatura i recollides en el “Manual de fiscalització” de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit en la realització de proves selectives, en la revisió del control 
intern i d’altres tècniques d’auditoria que han estat aplicables en aquest cas, atenent als 
objectius que perseguíem i l’abast que hem assenyalat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

De conformitat amb els objectius de la fiscalització que hem assenyalat en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament que descrivim en l’apartat 2.1, hem revisat si l’AVMM ha complit la legalitat 
vigent aplicable a la gestió dels fons públics i de l’activitat contractual durant l’exercici que 
va acabar el 31 de desembre de 2010. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants que estableixen fonamentalment les normes següents: 

Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts per a l’exercici 2010. 
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- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat. 

Normes específiques de l’entitat 

- Llei 9/2000, de 23 de desembre, de constitució de l’ETM (AVMM). 

- Acord del Govern Valencià de 5 d’octubre de 2001, pel qual s’aproven els estatuts de la 
ETM (AVMM). 

Contractació 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, sobre modificació de les lleis 30/2007 i 31/2007, i 29/1998. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
LCAP. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els registres oficials de 
contractes i contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana i les 
garanties globals. 

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

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per 
la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

Comptabilitat 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 733/2010, de 25 de març, per la qual 
s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat, 
explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a què són subjectes 
les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

En l’Informe de l’exercici 2009 vàrem analitzar les instruccions de contractació i el perfil de 
contractant de l’AVMM, on assenyalàrem determinats incompliments de la normativa 
aplicable i formulàrem certes recomanacions per a millorar la gestió i el control intern. 
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D’acord amb el PAA 2011, la Sindicatura emetrà un informe sobre el seguiment pel conjunt 
d’entitats, empreses i fundacions públiques del treball especial realitzat sobre les instruccions 
de contractació i el perfil de contractant, on es podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de 
les millores que l’AVMM ha introduït amb relació a aquestes qüestions. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que indiquem en l’apartat 2.1, no s’han posat 
de manifest fets i circumstàncies que afecten significativament l’adequació dels comptes 
anuals fiscalitzats als principis comptables que hi són aplicables. 

Addicionalment, oferim tot seguit un altre aspecte d’interès que s’ha posat de manifest en el 
curs de la fiscalització que hem dut a terme: 

- Com diu la nota 2 c) de la memòria de l’AVMM, a 31 de desembre de 2010 l’Entitat 
presenta uns fons propis negatius per import de 199.152 euros generats per dèficits 
d’explotació d’exercicis anteriors. La Generalitat ha anat facilitant el suport financer 
necessari per a garantir el funcionament de l’entitat mitjançant aportacions per a 
compensació de pèrdues, raó per la qual la seua continuïtat depèn d’aqueix suport. 
L’AVMM ha aplicat el principi d’empresa en funcionament en l’elaboració dels seus 
comptes anuals, ja que considera que la Generalitat continuarà prestant el suport necessari 
per al manteniment de l’activitat. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que descrivim en l’apartat 2.2, s’han posat de 
manifest durant l’exercici 2010 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) En matèria de retribucions s’han vulnerat els articles 30 i 31 de la Llei 13/2009, ja que 
no s’ha obtingut l’autorització de massa salarial i l’informe favorable sobre el conveni 
col·lectiu de l’AVMM (apartat 5.2.2 de l’Informe). 

b) En la revisió dels dos contractes que l’Entitat ha adjudicat durant 2010, es destaca en un 
la falta de publicitat de la licitació i de plecs de clàusules administratives (vegeu 
l’apartat 6.3.1 de l’Informe). 

c) Alguns contractes de serveis adjudicats en exercicis anteriors han estat inadequadament 
prorrogats l’any 2010 sense que s’hagen observat els requisits del termini i la 
concurrència periòdica que exigeix la normativa de contractació (apartat 6.3.2 de 
l’Informe). 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’AVMM fou creada amb la denominació d’Entitat Pública de Transport Metropolità de 
València (ETM) per la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2000, de 23 de novembre, com una 
entitat de dret públic de les que preveu l’article 5.2 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública 
de la Generalitat Valenciana (TRLHPG), dotada de personalitat jurídica pròpia i 
independència de la Generalitat. L’entitat té plena capacitat jurídica per a complir els seus fins 
i es troba adscrita a la Conselleria d’Infraestructures i Transport. 

La llei de creació li encomana l’adopció de les mesures necessàries per a fer efectiva la 
cooperació de la Generalitat amb els ajuntaments i altres administracions públiques en els 
serveis de transport públic regular de viatgers en l’àrea de transport metropolità de València, i 
també en matèria de servei de taxi en l’àrea de prestació conjunta de València. 

Entre les competències de l’AVMM figura l’emissió, la distribució i, si és el cas, la venda 
dels títols de transport de coordinació, entenent com a tals els que siguen comuns a diversos 
operadors, i també la distribució entre aquests operadors tant dels ingressos obtinguts en virtut 
d’aquest concepte com de les compensacions per prestació de servei públic que 
s’establesquen, en els termes acordats mitjançant conveni o acord exprés per la totalitat de les 
entitats i corporacions públiques interessades. 

La Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat, modifica la Llei 9/2000, estableix que a partir 
del 1r de gener de 2010 l’Entitat passa a denominar-se Agència Valenciana de Mobilitat 
Metropolitana (AVMM) i amplia la seua finalitat a la coordinació del transport metropolità en 
les altres àrees metropolitanes de la Comunitat Valenciana. 

D’altra part, la Llei 6/2011, de 1r d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana canvia la denominació de l’Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana que 
passa a denominar-se Agència Valenciana de Mobilitat. Així mateix, disposa que les funcions 
que en matèria de serveis públics de transport s’assignen a cadascuna de les direccions 
tècniques d’aquesta entitat en la seua normativa de constitució s’entenen esteses als 
corresponents àmbits provincials. 

Els òrgans rectors de l’AVMM són els següents: 

- El Consell d’Administració, la presidència del qual és assignada al conseller 
d’Infraestructures i Transport. En són vicepresidents els alcaldes de les ciutats de més de 
150.000 habitants integrats en els diferents àmbits d’actuació de l’Agència. 

- El director de l’entitat, nomenat pel conseller d’Infraestructures i Transport, a proposta 
del Consell d’Administració. 

En l’exercici 2010 el Consell d’Administració no s’ha pas reunit, quan l’article 7 de la Llei 
9/2000 estableix que aquest òrgan s’ha de reunir almenys una vegada l’any per a aprovar 



Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana. Exercici de 2010 

- 136 - 

l’avantprojecte del pressupost de l’Entitat, l’informe de gestió, el grau de compliment dels 
programes i el balanç econòmic. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Atenent al contingut de l’informe de gestió de l’AVMM de l’exercici 2010, l’activitat que 
aquest Entitat ha portat a cap s’ha centrat en les actuacions següents: 

Amb relació als serveis de transport metropolità i d’integració tarifària: 

- Gestió i planificació del transport metropolità mitjançant els contractes-programa i 
convenis que han subscrit l’AVMM i els distints operadors de MetroBus per als anys 
2010 i 2011. 

- Gestió de la integració tarifària del sistema de transport públic en l’àrea de València, 
mitjançant l’establiment de contractes amb operadors de xarxes de vendes. 

- Nous serveis i iniciatives. 

En matèria d’atenció a l’usuari i comunicació exterior: 

- Nova oficina d’atenció a l’usuari. 

- Participació en diversos esdeveniments relacionats amb el transport públic. 

Pel que fa a la gestió del servei del taxi: 

- Tramitació de visats, autoritzacions, transmissions de llicències, suspensions temporals i 
realització de proves per a obtenir el carnet de taxista. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

5.1 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

Tot seguit oferim el balanç de l’AVMM a 31 de desembre de 2010, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior. 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 565.590 543.276 4,1% 

Immobilitzat intangible 409.117 400.239 2,2% 

Immobilitzat material 156.473 143.037 9,4% 

ACTIU CORRENT 3.506.441 11.432.784 (69,3%) 

Existències 22.703 25.171 (9,8%) 

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 2.624.911 10.441.416 (74,9%) 

Periodificacions a curt termini 2.136 4.030 (47,0%) 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 856.692 962.166 (11,0%) 

Total actiu 4.072.031 11.976.060 (66,0%) 

 

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET 379.088 (211.573) 279,2% 

Fons propis (199.152) (771.126) 74,2% 

Subvencions, donacions i llegats  578.240 559.553 3,3% 

PASSIU NO CORRENT 58.604 0 -- 

Provisions a llarg termini 58.604 0 -- 

PASSIU CORRENT 3.634.339 12.187.633 (70,2%) 

Deutes a curt termini 50.429 2.099.510 (97,6%) 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 3.583.910 10.088.123 (64,5%) 

Total patrimoni net i passiu 4.072.031 11.976.060 (66,0%) 

Quadre 1 
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Mostrem tot seguit el compte de pèrdues i guanys de l’AVMM de 2010, juntament amb les 
dades de l’exercici anterior: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variacions 

Import net de la xifra de negocis 12.489.162 12.679.416 (1,5%) 

Aprovisionaments (61.333) (137.911) (55,5%) 

D’altres ingressos d’explotació 10.839 44.120 (75,4%) 

Despeses de personal (1.557.541) (1.549.659) 0,5% 

D’altres despeses d’explotació (14.038.895) (15.932.340) (11,9%) 

Amortització de l’immobilitzat (117.189) (101.766) 15,2% 

Imputació subv. immob. no financer i d’altres 119.647 129.879 (7,9%) 

Deterioració i resultat alienacions immobilitzat (963) (740) (30,2%) 

D’altres resultats (1.616) 13.401 (112,1%) 

Resultat d’explotació (3.157.890) (4.855.599) 35,0% 

Ingressos financers 2.045 0 -  

Despeses financeres (104) (789) (86,9%) 

Diferències de canvi (8) 0 - 

Resultat financer 1.933 (789) 344,8% 

Resultat abans d’imposts (3.155.957) (4.856.388) 35,0% 

Resultat exercici operacions continuades (3.155.957) (4.856.388) 35,0% 

Resultat de l’exercici (3.155.957) (4.856.388) 35,0% 

Quadre 2 

En matèria de retribucions, la incidència que descrivíem en l’Informe 2009 es manté vigent 
amb relació als articles 30 i 31 de la Llei 13/2009, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici 2010. 

L’AVMM va sol·licitar, amb data 24 de febrer de 2010, les autoritzacions de la massa salarial 
i del conveni col·lectiu del personal requerides pels articles 30.5 i 31.2 de la Llei 13/2009. En 
resposta a aquesta petició, la Conselleria competent va emetre un informe desfavorable, 
indicant de més a més, la nul·litat dels acords adoptats en aquesta matèria per disposició de 
l’article 31.4 de la Llei 13/2009. 

5.2 Memòria 

Com diu la nota 2 c) de la memòria de l’AVMM, a 31 de desembre de 2010 l’Entitat presenta 
uns fons propis negatius per import de 199.152 euros generats per dèficits d’explotació 
d’exercicis anteriors. La Generalitat ha anat facilitant el suport financer necessari per a 
garantir el funcionament de l’Entitat mitjançant aportacions per a compensació de pèrdues, 
raó per la qual la seua continuïtat depèn d’aqueix suport. L’AVMM ha aplicat en l’elaboració 
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dels seus comptes anuals el principi d’empresa en funcionament, ja que considera que la 
Generalitat continuarà prestant el suport necessari per al manteniment de l’activitat. 

D’altra banda, la nota 16 de la memòria de l’AVMM diu que no hi ha saldo de creditors 
comercials que acumulen un ajornament superior a 85 dies. Pel que fa a aquesta qüestió, cal 
tenir en compte que el termini aplicable a l’Entitat per a l’exercici 2010 és de 55 dies. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de l’AVMM és subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). 

D’acord amb les darreres modificacions practicades sobre la llei reguladora de l’AVMM 
(vegeu l’apartat 4.1), que perfilen l’Entitat com una “agència” i n’amplien les facultats de 
regulació, aquesta Sindicatura opina que l’AVMM ha de tenir la consideració d’administració 
pública d’acord amb l’LCSP. Aquest criteri es veu també ratificat pel fet que la mateixa 
AVMM no ha emès les instruccions de contractació que preveu l’article 175. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

Segons la informació que l’Entitat ha facilitat, durant l’exercici 2010 han estat adjudicats dos 
contractes (no menors), un de serveis per procediment obert i un altre de gestió de serveis 
públics per procediment negociat sense publicitat. 

Les certificacions que l’AVMM ha aportat també informen de les pròrrogues el 2010 d’11 
contractes adjudicats en anys anteriors per un import conjunt de 315.518 euros. 

Quant a la contractació menor, l’Entitat ha certificat que durant 2010 s’ha concertat un total 
de cinc contractes per un import global de 56.531 euros. 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació que l’AVMM ha efectuat en 
l’exercici 2010, hem revisat tots els contractes certificats per l’Entitat. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, en la selecció del 
contractista i en l’adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documents justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Addicionalment, hem dut a terme el seguiment d’una mostra de contractes significatius 
adjudicats en exercicis anteriors, pel que fa a la seua evolució i execució durant 2010. 

Els contractes que hem revisat han estat tramitats i executats, en general, de conformitat amb 
l’LCSP, fora dels incompliments que hem assenyalat en l’apartat 3.2 de l’Informe i que 
detallem en l’apartat següent, juntament amb les observacions sobre determinats aspectes que, 
tot i que no els considerem significatius, cal que els responsables de l’Entitat tinguen en 
compte. 
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6.3.1 Contractes adjudicats en l’exercici 2010 

Expedient 1/2010 

Contracte de serveis que té per objecte el “Suport en els projectes tecnològics”, adjudicat per 
procediment obert per 86.700 euros, IVA exclòs. 

Els aspectes més significatius que s’han posat de manifest en la fiscalització de l’expedient 
són els següents: 

- No s’ha practicat l’adjudicació provisional del contracte i s’ha incomplit, per tant, 
l’article 135.3 de l’LCSP i el plec de clàusules administratives particulars. 

- No consta la publicació de l’adjudicació definitiva del contracte en el perfil de 
contractant i, per tant, s’ha incomplit l’article 138 de l’LCSP. 

- L’adjudicatari ha constituït la fiança definitiva i ha presentat la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social amb posterioritat a l’adjudicació del contracte; per tant, s’ha incomplit l’article 
135.4 de l’LCSP i el plec. 

- El plec de prescripcions tècniques inclou l’experiència com a requisit. Sobre això cal dir 
que l’experiència no constitueix un criteri d’adjudicació, encara que sí que s’hi puga 
considerar a l’efecte de solvència. 

Expedient 3/2010 

Contracte de gestió de servei públic que té per objecte d’establir un servei de transport públic 
regular permanent de viatgers entre l’estació d’Enllaç de FGV i el nou Hospital Universitari 
La Fe de València, amb prolongació a l’estació de València-El Cabanyal de Renfe. 

Adjudicat per tràmit d’urgència, mitjançant procediment negociat basat en el supòsit que 
preveu l’article 156 b) de l’LCSP. No s’ha fet publicitat de la licitació. 

Els aspectes més significatius que s’han posat de manifest en la fiscalització de l’expedient 
són els següents: 

- Absència injustificada en l’expedient de plecs de clàusules administratives, raó per la 
qual no es van determinar els aspectes més importants que requereixen els articles 115 i 
160 de l’LCSP, com ara el termini de duració de la concessió, incloent-hi les possibles 
pròrrogues, i la subcontractació, entre altres. 

- En l’expedient no consta la justificació adequada de l’elecció del procediment i dels 
criteris d’adjudicació, tal com requereix l’article 93.4 de l’LCSP. 
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- Considerant el valor estimat del contracte calculat amb els criteris de la Junta Superior 
de Contractació Administrativa, caldria haver publicat l’anunci de licitació en el perfil 
de contractant de l’AVMM, d’acord amb l’article 161.2 de l’LCSP. 

- No consta la publicitat de l’adjudicació ni la de formalització en el perfil del contractant, 
cosa que suposa l’incompliment dels articles 42 i 138 de l’LCSP. 

- L’adjudicatari ha dipositat la fiança definitiva amb posterioritat a l’adjudicació i 
formalització del contracte, contravenint l’article 87 de l’LCSP. 

- No han estat adequadament observades les normes relatives a l’exigència de solvència 
econòmica i tècnica, la documentació relativa a la capacitat d’obrar i la declaració per 
l’adjudicatari que no ha concorregut cap prohibició per a contractar amb el sector públic. 
No consta tampoc que s’haja sol·licitat i presentat la documentació justificativa d’estar 
al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social abans de l’adjudicació 
del contracte. 

- El contracte s’adjudica a l’oferta conjunta de dos operadors de transport regular de 
viatgers i es formalitza amb el compromís de tots dos operadors de constituir-se en UTE 
al 50%. Aquesta UTE s’ha constituït, tanmateix, amb posterioritat a la formalització del 
contracte, cosa que suposa un incompliment de l’article 48 de l’LCSP. Per altra banda, 
l’UTE s’ha constituït amb la inclusió d’un nou operador, i s’hi han incomplit certs 
requisits que disposa l’article 209 de l’LCSP perquè els adjudicataris puguen cedir els 
seus drets i obligacions a tercers. 

6.3.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

La fiscalització d’una mostra de contractes de serveis prorrogats durant 2010 ha posat de 
manifest que s’han prorrogat inadequadament, ja que s’hi han incomplit els requisits legals 
relatius al termini i la duració dels contractes que estableixen els articles 23 i 279 de l’LCSP. 

Els expedients en què hem observat aquesta incidència són aquests tres: 

- Expedient 3/2008, contracte de serveis de gestió, planificació i projectes de transport en 
l’àrea de València. 

- Expedient 2/2008, contracte de gestió d’emmagatzematge, distribució, venda i 
recaptació dels títols de transport de viatgers en l’àrea metropolitana de València. 

- Expedient 01/2002, contracte de neteja de les oficines de l’AVMM. 

6.3.3 Contractes menors 

L’AVMM ha certificat l’adjudicació de cinc expedients menors durant l’exercici 2010 per un 
import total de 56.531 euros. La fiscalització ha posat de manifest que aquesta relació és 
incompleta, ja que no inclou totes les operacions d’aqueixa naturalesa que s’han realitzat 
durant l’exercici. Per tant, es manté vigent la recomanació de 2009 de millorar el control 
intern en aquest punt. 
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Han estat tramitats com a menors determinats serveis i subministraments que, d’acord amb 
les circumstàncies concurrents i els imports, caldria haver tramitat per procediment negociat 
assegurant la concurrència mitjançant el compliment del que preveu l’article 162.1 de 
l’LCSP. 



Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana. Exercici de 2010 

- 144 - 

7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem assenyalat aquelles incidències més significatives 
resultants del treball de fiscalització, respecte a les quals els responsables de l’AVMM han 
d’adoptar mesures correctores per a evitar que es repetesquen en exercicis futurs. 

De més a més, hem de fer les recomanacions següents; destaquem prèviament les 
recomanacions d’informes d’anys anteriors que l’Entitat ha atès. 

L’AVMM ha traslladat, mitjançant un escrit a aquesta Sindicatura de Comptes del 22 de maig 
de 2011, les mesures que ha pres per tal d’atendre les incidències que assenyalàvem en 
l’informe de l’exercici anterior, les quals hem comprovat en el curs de la fiscalització. 

a) Durant aquest exercici han estat ateses les recomanacions següents que fèiem en 
informes anteriors: 

a.1) La memòria dels comptes anuals s’ha completat amb els aspectes que proposàvem 
en informes anteriors. 

a.2) S’han practicat les liquidacions i les facturacions del conveni de col·laboració 
subscrit entre FGV i AVMM. 

a.3) L’Entitat ha comptabilitzat un passiu per a reclamacions en matèria de personal. 

a.4) Les transferències de capital de caràcter genèric que l’AVMM ha rebut de la 
Generalitat han estat comptabilitzades com a aportacions als fons propis. 

b) Considerem oportú de mantenir les següents recomanacions que proposàvem en 
informes d’exercicis anteriors: 

b.1) Cal que l’Entitat aprove un manual de procediments que comprenga els relatius a 
l’aprovació, execució i control de la despesa. 

b.2) Cal elaborar de forma completa les relacions certificades de contractes. 

b.3) Quant a les observacions detallades sobre la contractació, cal adoptar les mesures 
de tramitació i gestió escaients per a esmenar les incidències que descrivim en 
l’apartat 6 de l’Informe. 

c) Seguidament fem una darrera recomanació sobre un altre aspecte que hem observat en la 
fiscalització de l’exercici: 

c.1) La nota 16 de la memòria de l’AVMM diu que no hi ha saldo de creditors 
comercials que acumulen un ajornament superior a 85 dies. Referent a això, cal 
tenir en compte que el termini aplicable a l’entitat per a l’exercici 2010 és de 
55 dies. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 
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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 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els epígrafs “D’altres despeses d’explotació” i “Aprovisionaments”, 
registrats en el compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2010 de l’Agència 
Valenciana del Turisme (d’ara endavant l’AVT o l’Entitat), es presenten adequadament, 
d’acord amb els principis comptables aplicables, així com verificar el compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici en relació amb les 
àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l’AVT relacionats amb els epígrafs citats. En els 
diferents apartats d’aquest Informe indiquem les situacions que haurien de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l’Entitat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'Agència Valenciana del Turisme estan formats pel balanç a 31 
de desembre de 2010, el compte de pèrdues i beneficis, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponent a l’exercici finalitzat en la data 
citada, i s’adjunten íntegrament –juntament amb l'informe d’auditoria– en l’annex del 
present Informe. Els dits comptes foren formulats per la presidenta i la directora de 
l'Agència en data 14 d’abril de 2011 i aprovats pel Comité de Direcció de l'Entitat el dia 
8 de juny de 2011. Els comptes retuts per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) 
el 29 de juny de 2011, no porten adjunt l'informe d’auditoria dels comptes anuals. 

L’esmentat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, 
d’acord amb el que disposa la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d’una firma 
privada d’auditoria. 

De conformitat amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a comprovar si l’aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada 
amb determinades despeses registrades per l’AVT en l’exercici de 2010 en els epígrafs 
“D’altres despeses d’explotació” i “Aprovisionaments”, així com la formalització i 
presentació dels comptes anuals han sigut adequades.  

També hem fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l’informe de fiscalització de l’exercici anterior. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que s’han considerat 
pertinents conformement als "Principis i normes d’auditoria del sector públic", elaborats 
per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat 
Espanyol, i a les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes recollides en el “Manual de fiscalització" 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, tenint en compte els objectius perseguits i l’abast assenyalat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment per part de l'AVT de la 
legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual en relació 
amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2010. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

a) Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2010. 
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- Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- Text refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, aprovat pel 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 

b) Normes específiques de l’AVT 

- Llei de la Generalitat 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat 
Valenciana. 

- Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
de 1992. 

- Decret 209/2004, de 8 d’octubre, del Consell, per mitjà del qual s’aprova el 
Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme. 

c) Subvencions 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per mitjà del qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 27 de novembre, General de Subvencions. 

- Decret 71/2000, de 27 de maig, pel qual s’aprova el reglament regulador dels 
convenis previst en la Llei 3/1998. 

- Decret 9/2000, de 25 de gener, del Consell, sobre concessió d’ajudes en matèria 
de turisme. 

- Decret 20/1993, de 8 de febrer, pel qual es regula el Registre de Convenis i 
s’estableix el règim jurídic i pressupostari dels convenis que subscriga la 
Generalitat. 

- Ordre de 2 de desembre de 2008, de la Conselleria de Turisme sobre les bases 
reguladores de concessió d’ajudes. 

- Resolució d’11 de febrer de 2010 per la qual es convoquen les ajudes de l’AVT 
per a 2010, en el marc del Pla de Competitivitat del sector turístic 2009-2010. 

- Resolució de 23 de desembre de 2009 per la qual es convoquen ajudes de l’AVT 
adreçades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’any 2010. 

d) Contractació 

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de la Llei 30/2007. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
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- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 817/2009, de 20 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/1997, de 30 d’octubre, de Contractes de Sector Públic. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la LCAP. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els 
registres oficials de contractes i contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana i les garanties totals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

- 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. 

L’anàlisi del perfil del contractant de l’AVT es recull en un informe especial de 
seguiment dels treballs realitzats en la fiscalització de l’exercici de 2009 sobre l’adequat 
compliment de la LCSP, pel que fa al perfil del contractant i les instruccions de 
contractació per part de les entitats dependents de la Generalitat. 

e) Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Ordre EHA 733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables 
d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que s’ha 
d’incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments 
de pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- 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 Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per la qual s’aprova la informació que han de retre les empreses 
públiques. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els fets o circumstàncies assenyalats en el paràgrafs a) i b) següents que 
afecten de forma significativa l’adequació dels epígrafs “Aprovisionaments” i “D’altres 
despeses d’explotació” del compte de pèrdues i beneficis als principis comptables 
aplicables, i l’adequada presentació dels comptes anuals. 

a) Les despeses registrades en concepte de “Despeses de publicitat en aeronaus”, 
en el compte “Publicitat, propaganda i relacions públiques”, es troben 
sobrevalorades en 1.900.699 euros, 1.310.699 dels quals corresponen a despeses 
meritades en l’exercici de 2009, i 590.000 euros a serveis prestats durant 2011, 
tal com indiquem en l’apartat 5.3.2 del present Informe. 

b) Tal com indiquem en l’apartat 5.3.2, a càrrec del compte “D’altres serveis”, 
l’AVT ha registrat inadequadament despeses per import de 523.205 euros en 
concepte d’import pendent de comptabilitzar a 31 de desembre de 2009 per la 
provisió per a responsabilitats. Per tant, les despeses registrades en aquest 
compte estan sobrevalorats en el citat import. 

A més a més, a continuació comentem el següent aspecte d’interés posat de manifest en 
el curs de la fiscalització efectuada: 

a) Com indica l’apartat 5.1, el principi comptable d’empresa en funcionament es 
troba condicionat –tal com recull la memòria de l’Entitat– pel suport financer 
suficient i continuat de la Generalitat. Aquesta informació s’hauria de mostrar en 
la nota de la memòria relativa a les bases de presentació dels comptes anuals en 
comptes de dir-ho en la nota d’aplicació de resultats. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, hem detectat 
durant l’exercici de 2010 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades. 

a) Tal com estableix la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, l’AVT ha 
inclòs en la nota 16 de la seua memòria la informació preceptiva sobre els 
ajornaments de pagament a proveïdors. A tal efecte, segons la dita nota, el saldo 
pendent de pagament a proveïdors que acumula un ajornament superior al 
termini legal a 31 de desembre de 2010, establit en la Llei 3/2004, és de 
8.770.899 euros, com informa la memòria (apartat 5.1). 

b) En relació amb les subvencions directes amb previsió nominativa en el 
pressupost –concedides mitjançant els qualificats per l’AVT com a convenis de 
patrocini publicitari (apartat 5.3.2)–, aquesta Sindicatura entén que no 
acompleixen els requisits per a considerar-les ajudes destinades a una activitat 
d’utilitat pública o d’interés social o de promoció d’una finalitat pública, que és 
el que estableix l’article 2 de l’LGS. Puix que, tal com ho qualifica l’Entitat, la 
prestació que s’ha de realitzar és pròpia d’un contracte de patrocini, s’hauria 
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d’ajustar, pel que fa a la seua preparació i adjudicació, als principis del contracte 
privat de caràcter onerós, i al que disposa l’article 20 de la LCSP per a tramitar 
aquest tipus d’actuacions de patrocini publicitari. 

c) En la revisió de l’expedient de contractació 14/10, que efectuem en l’apartat 6.4 
d’aquest Informe, hem observat una significativa desproporció entre el preu 
d’adjudicació i el de licitació, i també en el d’adjudicació d’exercicis anteriors. 
Tampoc no s’hi acredita que l’estimació del preu licitat haja sigut efectuada 
atenent el que estableix l’article 75 de la LCSP. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’Agència Valenciana del Turisme és una entitat de dret públic de la Generalitat, de les 
previstes en l’article 5.2 de l’LHPGV, a la qual correspon el foment i l’ordenació de 
l’activitat turística i, en general, l’execució de la política turística de la Generalitat. 
L'Entitat va ser creada en virtut de la disposició addicional setena de la Llei 7/1991, de 
28 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 1992. 

D’acord amb el que estableix l’article 3.2 del Decret 185/2004, de primer d’octubre, del 
Consell de la Generalitat, per mitjà del qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional 
de la Conselleria de Turisme, l'Agència queda adscrita a aquesta Conselleria. 

L’activitat de l'Agència –tal i com expressa l’article 67 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, 
de Turisme de la Comunitat Valenciana–, es dirigeix principalment a l’estudi i l’anàlisi 
de l’activitat turística; la comercialització, informació i difusió del producte turístic; la 
formació i l’assistència tècnica i financera; la gestió i explotació d’oficines i 
establiments turístics i el desenvolupament de noves activitats; la promoció i 
comercialització dels productes turístics valencians, i en general a totes aquelles 
activitats que contribuïsquen a millorar la promoció de l’oferta turística de la Comunitat 
Valenciana. 

Els òrgans rectors de l'Agència prevists en els articles 4 a 9 del seu Reglament són la 
Presidència, que deté la superior representació de l'Agència i que està assignada al 
titular de la Conselleria de Turisme; el Comité de Direcció, òrgan col·legiat de govern 
de l'Agència, la presidència del qual serà de qui assumisca la presidència de l'Agència i 
en el qual s’integren els titulars de la Secretaria Autonòmica de Turisme, de la 
Sotssecretaria i de la Direcció General de Turisme d'Interior, així com els titulars de les 
direccions d’àrea de l'Agència, i la Direcció de l’Agència, que està assignada al titular 
de la Secretaria Autonòmica de Turisme. 

4.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

La informació més rellevant de l’activitat desenvolupada en 2010, atenent els principals 
objectius bàsics i línies d’actuació de l'Agència, segons indica en el seu informe de 
gestió, és la següent: 

En l’àmbit de la línia estratègica de "Millorar la qualitat en el servei i les instal·lacions 
oferides per les empreses i destinacions turístiques", destaca la concessió de 418 ajudes 
directes al sector en execució de la segona anualitat del Pla de Competitivitat del Sector 
Turístic de la Comunitat Valenciana 2009-2011 per a la millora de la competitivitat de 
les empreses turístiques; la realització de 768 cursos de formació continuada a través de 
la Xarxa de Centres de Turisme, com a suport a la qualificació del sector, i la declaració 
de festes d'interés turístic. 

Entre les activitats realitzades en el marc de l’objectiu de “Desestacionalitzar la 
demanda cap a la Comunitat mitjançant la diversificació del producte turístic”, 
destaquen les 144 ajudes concedides a petits municipis per a l’adequació dels seus 
recursos turístics, la subscripció de 3 convenis de col·laboració amb ajuntaments per a 
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realitzar projectes en zones d’interior; la promoció d’una xarxa de centres BTT, i el 
suport a nous productes turístics. 

En l’execució de l’objectiu de “Situar el producte turístic valencià en els principals 
canals de comercialització”, en 2010 s’ha suprimit la tradicional campanya de publicitat 
a partir d’abril i el seu import s’ha destinat a 7 campanyes d’imatge i producte en 
col·laboració amb associacions sectorials. També ha subscrit convenis amb entitats 
vinculades al sector i amb entitats esportives i SAD; accions de promoció turística per 
mitjà de presentacions i jornades, i la presència en fires nacionals i internacionals, 
juntament amb l’edició de guies i publicacions turístiques. 

Per a l’acompliment de l’objectiu "Afermar el desenvolupament sostenible del sector 
turístic de la Comunitat Valenciana", s’han atorgat ajudes a 66 projectes presentats per 
empreses turístiques per a implantar sistemes de qualitat i gestió mediambiental; ajudes 
a 40 projectes duts a terme per municipis del litoral i ajudes a 13 projectes 
desenvolupats per oficines "Tourist Info". 

Finalment, quant a l’objectiu de "Donar suport a les destinacions turístiques per a 
millorar la seua capacitat de prestació de serveis al turista", s’han subscrit 126 convenis 
de compensació financera i 21 convenis en matèria d’adaptació dels municipis turístics. 
S’han desenvolupat, així mateix, diversos plans de dinamització i programes de millora 
de la qualitat en les platges i la senyalització turística i, per acabar, destaca el 
condicionament de 15 noves oficines de la Xarxa d’informació. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Balanç  

El balanç de l'AVT, a 31 de desembre de 2010, juntament amb les dades corresponents 
a l’exercici anterior, és el que es mostra a continuació, expressat en euros. 

 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 51.344.218 53.498.150 (4,0%) 

Immobilitzat intangible 1.754.844 1.635.987 7,3% 

Immobilitzat material 48.980.769 51.215.825 (4,4%) 

Terrenys i construccions 40.169.856 41.043.547 (2,1%) 

Instal·lacions tècniques i d’altre immob. 8.283.187 10.102.678 (18,0%) 

Immobilitzat en curs i acomptes 0 0  -  

Inversions per a ser cedides 527.726 69.600 658,2% 

Inversions immobiliàries 601.279 620.822 (3,1%) 

Inversions financeres a llarg termini 7.326 25.516 (71,3%) 

ACTIU CORRENT 44.704.606 49.657.132 (10,0%) 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 40.971.887 47.211.018 (13,2%) 

Inversions financeres a curt termini 604 38.383 (98,4%) 

Periodificacions a curt termini 17.348 18.503 (6,2%) 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 3.714.767 2.389.228 55,5% 

Total actiu 96.048.824 103.155.282 (6,9%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU  31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET 35.953.016 38.106.948 (5,7%) 

Fons propis 34.037.628 (15.391.202) 321,1% 

Subvencions, donacions i llegats 1.915.388 53.498.150 (96,4%) 

PASSIU NO CORRENT 7.347.169 605.580 1.113% 

Provisions a llarg termini 1.368.040 605.580 125,9% 

Deutes a llarg termini 5.979.129 0  -  

PASSIU CORRENT 52.748.639 64.442.754 (18,1%) 

Deutes a curt termini 8.589.282 10.753.002 (20,1%) 

Creditors comercials i comptes per pagar 44.159.357 53.689.726 (17,8%) 

Periodificacions a curt termini 0 26 (100,0%) 

Total patrimoni net i passiu 96.048.824 103.155.282 (6,9%) 

Quadre 1 
 
Com mostrem en el quadre anterior, la xifra del balanç a 31 de desembre de 2010, s’ha 
vist reduïda en un 6,9% respecte de l’exercici anterior. Cal destacar la reducció del 
10,0% en el saldo de l’actiu corrent, el qual ha passat de 49.657.132 euros a 44.704.606 
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euros, i també la minoració del passiu corrent en un 18,1%, que ha passat de 64.442.754 
euros en 2009 a 52.748.639 euros en 2010. 

El fons de maniobra de l’exercici de 2010 puja a un import negatiu de 8.044.033 euros i 
ha millorat respecte de l’exercici anterior, en el qual es va situar en un import negatiu de 
14.785.622 euros. 

Els fons propis de l’AVT al tancament de l’exercici 2010 han sumat un import positiu 
de 34.037.628 euros, a diferència de l’exercici anterior en el qual van pujar a un import 
negatiu de 15.391.202 euros. No obstant això, el patrimoni net a 31 de desembre de 
2010, per 35.953.016 euros, s’ha vist reduït en un 5,7% respecte a 31 de desembre de 
2009. Aquesta circumstància s’explica en la nota 2.5 de la memòria, referida a Canvis 
en criteris comptables, en la qual s’indica que les subvencions corrents i de capital 
concedides per la Generalitat per a finançar l’activitat principal de l’AVT, han sigut 
comptabilitzades en l’exercici 2010, en l’epígraf de “Fons propis”, en aplicació del que 
disposa l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març. 

En la nota 3 de la memòria relativa a l’Aplicació de resultats, l’AVT indica que la 
Generalitat, com a únic soci, facilita el suport imprescindible per a garantir el 
funcionament de l’Entitat, mitjançant aportacions de subvencions corrents i de capital i 
la presentació d’avals per a garantir els deutes amb entitats financeres. Així mateix, en 
la memòria s’indica que les pèrdues acumulades, per un import de 17.938.249 euros, 
s’hauran d’eixugar constituint una aportació de capital per part de la Generalitat. 

Per tant, el principi comptable d’empresa en funcionament es troba condicionat –tal 
com recull la memòria de l’Entitat– al suport financer suficient i continuat de la 
Generalitat. Aquesta informació s’hauria de reflectir en la nota de la memòria relativa a 
les bases de presentació dels comptes anuals en comptes de recollir-se en la nota 
d’aplicació dels resultats. 

Tal com estableix la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, l’AVT ha inclòs 
en la nota 16 de la seua memòria la informació preceptiva sobre els ajornaments de 
pagament a proveïdors. A tal efecte, segons el que indica la nota, el saldo pendent de 
pagament a proveïdors que acumula un ajornament superior al termini legal, a 31 de 
desembre de 2010, establit en la Llei 3/2004, és de 8.770.899 euros. 

En la revisió efectuada de l’import anterior, hem observat que l’AVT únicament 
comptabilitza els interessos de demora meritats en aquells casos en els quals el creditor 
ha reclamat el seu import, per la qual cosa es recomana a l’Entitat que els comptabilitze 
en tots els casos. 

5.2 Compte de pèrdues i guanys 

El compte de pèrdues i guanys de l'AVT de l’exercici de 2010, comparat amb el de 
l’exercici anterior, el mostrem a continuació en euros: 
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COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2010 2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis  25.911 33.977 (23,7%) 

Aprovisionaments (1.396.658) (1.357.221) 2,9% 

D’altres ingressos d’explotació 846.137 5.186 1.6215,8% 

Despeses de personal (8.930.673) (8.985.735) (0,6%) 

D’altres despeses d’explotació (38.636.098) (63.061.622) (38,7%) 

Amortització de l’immobilitzat (5.951.430) (5.847.773) 1,8% 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d’altres 25.000 6.656.286 (99,6%) 

Excessos de provisions 0 434.005 (100,0%) 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (379.421) (765.091) (50,4%) 

Resultat d’explotació (54.397.232) (72.887.988) 25,4% 

Ingressos financers 18.494 8.151 126,9% 

Despeses financeres (333.891) (120.842) 176,3% 

Diferències de canvi (1.705) 1.701 (200,2%) 

Resultat financer (317.102) (110.990) (185,7%) 

Resultat abans d’imposts (54.714.334) (72.998.978) 25,0% 

Resultat exercici operacions continuades (54.714.334) (72.998.978) 25,0% 

Resultat de l’exercici (54.714.334) (72.998.978) 25,0% 

Quadre 2 

Els resultats negatius d’explotació, per un import de 54.397.232 euros, s’han vist reduïts 
en un 25,4% respecte a l’exercici anterior com a conseqüència de la reducció del 38,7% 
en “Altres despeses d’explotació” que han passat de 63.061.622 euros en 2009 a 
38.636.098 euros en 2010. 

A més a més, cal destacar la importància de la reducció en els ingressos per imputacions 
de subvencions de capital, que han passat de 6.656.286 euros en 2009 a 25.000 euros en 
2010. Aquesta reducció es produeix com a resultat del canvi de criteri en la 
comptabilitat de les subvencions de capital que comentem en l’apartat anterior. 

5.3 Aprovisionaments i d’altres despeses d’explotació 

En el quadre següent, elaborat en euros, mostrem els saldos dels epígrafs 
d’”Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació” del compte de pèrdues i 
beneficis de l’exercici de 2010, comparats amb l’exercici anterior. 
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Concepte 2010 2009 Variació 

Aprovisionaments 1.396.658 1.357.221 2,9% 

  Consum mat. primeres i consumibles  952.486 954.538 (0,2%) 

  Treballs realitzats per altres empreses 444.172 402.683 10,3% 

D’altres despeses d’explotació 38.636.098 63.061.622 (38,7%) 

Total 40.032.756 64.418.843 (37,9%) 

Quadre 3 

5.3.1 Aprovisionaments 

A càrrec del compte “Consum de matèries primeres i consumibles”, es comptabilitzen 
fonamentalment, les compres de queviures i materials necessaris per a realitzar els 
cursos d’hostaleria dels CdT de l’AVT. Durant l’exercici de 2010, l’AVT ha convocat 
un concurs per al subministrament de matèries primeres per a aquests cursos, dividit en 
12 lots, i en agost de 2010 els ha adjudicat a tres proveïdors. 

En el compte “Treballs realitzats per altres empreses”, l’AVT registra les despeses 
d’impressió de fullets i d’altres publicacions. Com a resultat de la revisió efectuada, cal 
destacar que aquestes despeses han sigut tramitades com a contractes menors per raó de 
l’import. No obstant això, tenint en compte la naturalesa d’aquests contractes de 
subministrament i el seu import acumulat anual, entenem que l’Entitat hauria d’aplicar 
els principis licitatoris prevists en l’article 1 de la LCSP i atendre a allò que disposa 
l’article 76.5 de la dita Llei sobre el càlcul del valor estimat dels contractes. 

En l’anàlisi efectuada d’una mostra d’aquestes despeses, hem observat que el termini de 
pagament supera el previst en la Llei 15/2010, sense que s’hi hagen comptabilitzat els 
interessos meritats per aquest concepte a 31 de desembre de 2010. 

5.3.2. D’altres despeses d’explotació 

El detall d’aquest epígraf comparat amb el de l’exercici anterior, el mostrem en el 
quadre següent, elaborat en euros: 
 

Concepte 2010 2009 Variació 

Serveis exteriors 20.078.768 27.895.335 (28,0%) 

D’altres despeses de gestió corrent 18.497.400 35.065.989 (47,2%) 

Tributs 59.930 118.328 (49,4%) 

Pèrdues, deteriorament var. provisions 0 (18.030) 100,0% 

Total 38.636.098 63.061.622 (38,7%) 

Quadre 4 
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Serveis exteriors 

Les despeses comptabilitzades a càrrec d’aquest epígraf han sumat 20.078.768 euros i 
s’han vist reduïdes en un 28% respecte a l’exercici de 2009, tal com mostrem en el 
quadre següent, en euros: 
 

Concepte 2010 2009 Variació 

Arrendament i cànons 1.302.967 1.288.059 1,2% 

Reparació i conservació 2.141.460 3.766.898 (43,2%) 

Serveis professionals independents 2.525.424 2.773.883 (9,0%) 

Transports 71.001 103.870 (31,6%) 

Primes d’assegurances 46.805 53.589 (12,7%) 

Serveis bancaris i similars 4 77 (94,8%) 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 11.386.367 17.382.349 (34,5%) 

Subministraments 645.661 645.251 0,1% 

D’altres serveis 1.959.079 1.881.358 4,1% 

Total 20.078.768 27.895.335   (28,0%) 

Quadre 5 

El compte “Reparació i conservació” registra, fonamentalment, les despeses de 
reparació i conservació d’equips, neteja de la seu central i centres dependents de l’AVT; 
reparació de construccions, maquinària, instal·lacions i utillatge, i reparació de 
construccions  del turisme litoral. En l’anàlisi efectuada sobre una mostra representativa 
del 43,6% d’aquestes despeses, no s’han observat incidències d’importància excepte 
perquè el termini de pagament de la majoria de les factures analitzades supera el termini 
de pagament establit legalment. També hem observat, en alguns casos, que l’AVT 
considera que el deute està pagat amb un mitjà de pagament diferit. Quant això, l’AVT 
hauria de considerar com a data de pagament aquella en què s’eixugue definitivament el 
deute, d’acord amb els principis i normes comptables generalment acceptats. 

Hem revisat el compte "Serveis professionals independents” i és conforme, excepte el 
compliment legal del termini de pagament de les factures. 

El saldo del compte “Publicitat, propaganda i relacions públiques”, per un import 
d’11.386.367 euros, ha experimentat una reducció del 34,5% respecte a l’exercici 
anterior, tal com mostrem en el quadre següent, en euros: 
 

Concepte 2010 2009 Variació 

Publicitat i propaganda 8.391.339 13.985.014 (40%) 

Serveis de promocions i fires 2.710.914 2.975.029 (8,9%) 

Atencions protocol·làries 11.148 18.914 (41,1%) 

Relacions públiques i d’altres 272.966 403.392 (32,3%) 

Total 11.386.367 17.382.349 (34,5%) 

Quadre 6 



Agència Valenciana del Turisme. Exercici de 2010 

- 159 - 
 

Hem revisat una mostra representativa del 75,8% d’aquestes despeses i hem observat els 
aspectes que tot seguit comentem. 

A càrrec del compte “Publicitat i propaganda”, l’AVT ha registrat despeses de publicitat 
en aeronaus per 4.756.244 euros, 4.166.244 dels quals corresponen a l’execució del 
contracte subscrit amb una companyia aèria regional de transport de viatgers, el 2 de 
maig de 2008, amb una vigència de dos anys i per un import total de 15.576.890 euros. 
Les despeses comptabilitzades en 2010 es troben sobrevalorades en 1.310.699 euros, ja 
que corresponen a despeses meritades en l’exercici de 2009, tal com vam posar de 
manifest en l’informe de fiscalització del dit exercici. 

Els pagaments en execució del contracte anterior han sigut efectuats fora del termini 
legalment establit, i l’empresa contractista ha reclamat interessos de demora per 
195.366 euros. Els interessos de demora comptabilitzats per l’AVT a aquests efectes 
han pujat a 168.765 euros. 

A més de les despeses anteriors, a càrrec del compte esmentat, s’han registrat despeses 
per 590.000 euros en execució del contracte subscrit el 7 de desembre de 2010 amb una 
companyia aèria de transport internacional de viatgers per un període de dos anys i per 
un import total d’1.500.000 euros (vegeu l’apartat 6.4). Quant a l’adequada 
comptabilitat de les dites despeses, entenem que la seua meritació correspon a l’exercici 
de 2011, ja que l’efectiva prestació del servei no es va poder iniciar fins al 30 de 
desembre de 2010, una vegada transcorregut el període d’adaptació previst en el 
contracte. Per tant, les despeses de l’exercici 2010 es troben sobrevalorades en 590.000 
euros. 

Quant a la resta de les despeses analitzades de naturalesa publicitària, no s’han observat 
aspectes d’importància ressenyables tret de l’excés en el termini de pagament respecte 
als terminis legalment establits. 

A càrrec del compte “D’altres serveis”, s’han registrat despeses per 1.959.080 euros, 
523.205 dels quals corresponen a l’import pendent de comptabilitzar a 31 de desembre 
de 2009 en concepte de provisió de responsabilitats per la sentència dictada pel jutjat 
mercantil número 2 de València, d’1 de febrer de 2010, per la demanda interposada per 
la societat esportiva que s’indica en la nota 10.1 de la memòria de l’AVT. 

Tal com vam indicar en l’informe de l’exercici de 2009, l’AVT hauria d’haver 
comptabilitzat a càrrec del dit exercici, l’import total decretat judicialment per 
1.073.650 euros, atenent la norma de registre i valoració 15ª del PGC. Consegüentment 
les despeses de l’exercici 2010 es troben sobrevalorades en 523.205 euros. 

D’altres despeses de gestió corrent 

Les despeses comptabilitzades per l’AVT a càrrec d’aquesta agrupació comptable han 
pujat a 18.497.400 euros, que ha disminuït un 47,2% respecte a l’exercici anterior, tal 
com mostrem en el quadre següent, en euros: 
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 2010 2009 Variació 

Subvencions corrents 8.904.254 14.492.553 (38,6%) 

Subvencions de capital 9.593.146 20.573.436 (53,4%) 

Total 18.497.400 35.065.989 (47,2%) 

Quadre 7 

El detall per beneficiaris i naturalesa de les subvencions concedides per l’AVT en 
l’exercici de 2010, que mostren la seua comptabilitat, és el següent en euros: 

 

Beneficiaris Corrents Capital Total 2010 

FMI 150.000 0 150.000 0,8% 

Ajuntaments 2.563.843 5.403.585 7.967.428 43,1% 

Associacions i fundacions 3.759.737 60.000 3.819.737 20,7% 

Ens públics 223.432 0 223.432 1,2% 

Empreses privades 1.968.064 4.129.561 6.097.625 32,9% 

Beques 239.178 0 239.178 1,3% 

Total 8.904.254 9.593.146 18.497.400 100% 

Quadre 8 

Amb càrrec a “Transferències corrents a ajuntaments”, l’AVT ha registrat 2.269.832 
euros en concepte d’ajudes per compensació financera a municipis turístics de 
l’exercici de 2008. Aquestes ajudes estaven previstes en la Llei 3/1998, de 21 de maig, 
de Turisme de la Comunitat Valenciana, desenvolupada pel Decret 71/2000, de 22 de 
maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el reglament regulador dels convenis que 
ha de subscriure amb la Generalitat. La seua finalitat és compensar l’esforç financer 
addicional realitzat pels ajuntaments dels municipis turístics. 

Per la seua part, les subvencions concedides a distints ajuntaments en virtut de la 
convocatòria de 23 de desembre de 2009 de la consellera de Turisme, es registren a 
càrrec de “Transferències de capital”. 

L’AVT a més de concedir subvencions per convocatòria pública, concedeix de forma 
directa determinades subvencions previstes nominativament en els pressuposts de la 
Generalitat, concretament en l’annex al pressupost de l’AVT. De les distintes relacions 
de beneficiaris de la línia nominativa que figuren en l’annex pressupostari, hem 
seleccionat les subvencions que es mostren en el quadre següent incloses en la línia SE 
000034, “Patrocinis publicitaris i suport a ajuntaments i entitats per a la promoció 
directa de destinacions turístiques”. 
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Núm. 
exped. 

Convenis SE 000034 Import 

145/10 Conveni amb l’Associació Empresarial d’Hostaleria de Benidorm i la 
Costa Blanca (Hosbec) per a realitzar una campanya de promoció i 
publicitat en el mercat nacional i internacional per a fomentar la 
demanda de turistes durant 2010. 

800.000 

144/10 Conveni amb la Federació Hotelera de la CV per a realitzar una 
campanya de promoció i publicitat en el mercat nacional i internacional 
durant 2010. 

567.500 

135/10 Conveni amb la Fundació “Costa Azahar”. Festivals de la CV per a 
realitzar el FIB 

310.000 

137/10 Conveni amb la FMI de València per a efectuar el VI Certamen de la 
Fira Internacional de Turisme de la CV 

150.000 

Total mostra línia SE 000034 1.827.500 

Quadre 9 

Aquestes subvencions han sigut formalitzades mitjançant convenis de col·laboració, els 
quals han sigut tramesos al Registre de Convenis atenent el que disposa el Decret 
20/1993, de 8 de febrer. 

Aquests convenis recullen una clàusula de compatibilitat amb la normativa europea 
sobre ajudes públiques i a tal efecte, l’AVT ha tramés a la Conselleria d’Economia i 
Hisenda un informe que justifica la no subjecció al que disposa l’article 107.1 del 
Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

En la revisió dels expedients 145/10, 144/10 i 137/10, hem observat que l’acreditació 
d’haver promogut la concurrència en les contractacions a què es refereix l’article 31.3 
de la Llei General de Subvencions (LGS), es limita a la presentació d’una declaració per 
part del beneficiari, tal com considera el conveni. A tal efecte, l’AVT hauria d’exigir 
l’acreditació necessària que li permeta comprovar que les contractacions efectuades pels 
beneficiaris s’han realitzat amb criteris d’eficiència i economia. 

A més, els expedients anteriors no contenen la preceptiva acreditació del pagament de 
les despeses justificades, tal com exigeix l’article 31.2 de l’LGS, cosa que s’hauria de 
regular en els respectius convenis. 

La subvenció concedida a HOSBEC a l’empara del conveni 145/10 venia relacionada en 
l’annex al pressupost de l’AVT per 550.000 euros, si bé posteriorment mitjançant un 
expedient de generació de crèdits, la subvenció es va incrementar fins a 800.000 euros. 
La documentació acreditativa d’aquest expedient conté justificants per 37.395 euros que 
no estan directament relacionats amb l’activitat subvencionada, tal com exigeix l’article 
31.1 de l’LGS, per la qual cosa la subvenció estaria insuficientment justificada en 
aquest import, circumstància que hauria de ser esmenada per l’Entitat. 

La subvenció concedida a la Federació Hotelera de la Comunitat Valenciana, a l’empara 
del conveni 144/10, també estava en la relació de l’annex pressupostari de l’AVT, per 
un import de 250.000 euros, si bé posteriorment, mitjançant un expedient de generació 
de crèdits, la subvenció es va ampliar en 150.000 euros. A més a més, es van acordar 
actuacions complementàries a les previstes en el conveni per un import de 167.500 
euros, i així, l’import final subvencionat és de 567.500 euros. En la revisió d’aquest 
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expedient hem observat que conté factures amb un desglossament per conceptes 
insuficient i preus unitaris, contràriament al que exigeix la normativa legal vigent en 
matèria de facturació i l’article 30.3 de l’LGS. 

Quant a la subvenció concedida a la Fundació “Costa Azahar”, si bé l’import consignat 
en els pressuposts era de 250.000 euros, el conveni va ser subscrit finalment per 
310.000 euros, tot afegint-hi 60.000 euros per a millorar infraestructures. 

En la revisió de les subvencions de capital a ajuntaments, hem observat en un cas, per 
un import d’1.191.243 euros, que el conveni causant, que va ser subscrit en 2009 per a 
finançar la construcció d’un centre termal, no necessita el percentatge de finançament 
de l’obra a càrrec de l’AVT, i es limita a indicar que la seua contribució serà establida 
en la llei anual de pressuposts. Tampoc no s’hi concreta el cost total de l’obra, el seu 
finançament, els components del cost que es consideren subvencionables, el termini 
d’execució, la forma de contractació ni el règim d’explotació, entre altres aspectes que 
considerem essencials per a concedir una subvenció de capital. Quant això, l’Entitat 
manifesta en al·legacions que el conveni anterior ha sigut substituït per un altre amb la 
mateixa finalitat de data 5 de setembre de 2011. 

En el quadre següent mostrem els convenis de col·laboració subscrits en l’exercici de 
2010 que formalitzen les subvencions nominatives previstes en els pressuposts de 
l’AVT en la línia 000942, “Patrocinis esportius Comunitat Valenciana”, que han sigut 
seleccionats per a revisar-los juntament amb el conveni subscrit amb Levante Unión 
Deportiva. 

 

Núm. 
expedient 

Convenis de col·laboració Import 

426/10 Conveni amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Hèrcules 
d’Alacant per al foment i promoció de la Comunitat Valenciana i la 
seua marca turística en les competicions esportives 2010 

225.000 

311/10 Conveni amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Llevant Unió 
Esportiva, Cent Anys, per al foment i promoció de la Comunitat 
Valenciana i la seua marca turística en les competicions esportives 
2010.  

225.000 

140/10 Conveni amb Box 55, SL per al foment i promoció de la marca 
Comunitat Valenciana en competicions esportives 2010. Equip Aspar 
Team. 

375.000 

139/10 Conveni amb Mafusma, Ibérica, S.L. per a la promoció de marca 
turística Comunitat Valenciana en competicions esportives 2010, pilot 
M. Fuster Martínez. 

300.000 

138/10 Conveni amb el Vila-real, C.F. per a la promoció de la Comunitat 
Valenciana. 

300.000 

Total 1.425.000 

Quadre 10 

Aquests convenis han sigut subscrits amb entitats esportives valencianes a fi de 
promocionar i difondre la marca Comunitat Valenciana en el desenvolupament normal 
de la seua activitat. Tots els convenis, excepte el subscrit amb Llevant Unió Esportiva, 
que no s’ha sotmès a publicitat prèvia tal com estableix l’article 18 de la LGS, han sigut 
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formalitzats per a instrumentar la concessió de subvencions nominatives previstes en els 
pressuposts de l’AVT. 

Quant a la consideració jurídica dels patrocinis anteriors com ara les subvencions per 
part de l’AVT en comptes de contractes privats, cal destacar els aspectes següents: 

- L’objecte dels convenis és la promoció i difusió de la Comunitat Valenciana per 
mitjà de les actuacions esportives que normalment realitzen les entitats 
patrocinades. Per tant, el seu objecte no és el foment d’una activitat d’utilitat 
pública o interès social, sinó obtenir publicitat per part d’una entitat de 
rellevància esportiva a la Comunitat Valenciana. 

- El patrocinat es compromet a realitzar actuacions publicitàries a canvi de les 
quals obté l’import o contraprestació, de manera que no es tracta de lliuraments 
monetaris sense contraprestació. 

Per tant, entenem que els patrocinis anteriors no reuneixen els requisits prevists en 
l’article 2 de l’LGS per a considerar-los subvencions, sinó que tenen prestacions pròpies 
del contracte de patrocini publicitari, per la qual cosa aquests patrocinis s’haurien 
d’haver formalitzat amb un document contractual ajustat als principis d’un contracte 
onerós i sotmetre’s al que disposa l’article 20 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
D’aquesta manera, els pressuposts de l’AVT no són la cobertura jurídica adequada de 
les contractacions directes que en matèria de patrocini es decidisquen efectuar en cada 
exercici. 

No obstant això, d’altra banda, tot seguit detallem les incidències observades en la 
revisió de la documentació justificativa dels respectius expedients: 

- No ha quedat acreditat que les despeses justificades hagen sigut pagades, tal com 
estableix l’article 31.2 de l’LGS, si bé aquesta exigència no es considera en els 
convenis. 

- Determinades factures presenten un concepte genèric sense detallar el servei 
prestat o l’actuació realitzada. 

- No ha quedat acreditada la concurrència en les contractacions efectuades pels 
beneficiaris, en els supòsits prevists en l’article 31.3 de l’LGS, si bé en els 
convenis s’admet la presentació alternativa d’una declaració responsable. 

- L’AVT no ha exigit als beneficiaris l’acreditació de totes les actuacions previstes 
en els convenis.  
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’AVT, com a empresa pública de la Generalitat, forma part del sector públic definit en 
l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), amb la consideració d’Administració Pública en els termes 
prevists en l’article 3.2 d’aquesta Llei. 

Per tant, l’AVT està subjecta al que disposa l’LCSP per a les administracions públiques, 
tant en matèria de preparació, selecció i adjudicació dels contractes com en allò regulat 
sobre els efectes, el compliment i l’extinció dels contractes administratius. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’AVT i contrastada amb l’obtinguda del 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el quadre següent en el 
qual indiquem el nombre i l’import dels contractes adjudicats en l’exercici, detallats per 
tipus i procediment d’adjudicació: 
 

Tipus de 
contracte  

Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació en euros 
(IVA exclòs) 

Nombre 

Obres 
Obert 43.166 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 43.167 100,0% 1 100,0% 

Subministraments 

Obert 4.355.658 98,1% 24 96,0% 

Negociat 84.689 1,9% 1 4,0% 

Subtotal 4.440.347 100,0% 25 100,0% 

Serveis 

Obert 4.450.826 65,5% 14 77,8% 

Negociat 2.348.253 34,5% 4 22,2% 

Subtotal 6.799.079 100,0% 18 100,0% 

Total 11.282.593   44  

Quadre 11 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per l’AVT en 
l’exercici de 2010, hem seleccionat la mostra detallada en el quadre següent, elaborat en 
euros, que representa un 46% de l’import total adjudicat en l’exercici. 
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Núm. 
Procediment 
adjudicació 

Objecte (breu descripció) 
Import 

d’adjudicació 

12/10 Negociat 
s/ publicitat 

Campanya publicitat turística internacional promocional de la 
CV en mercats exteriors  

2.203.390 

14/10 Obert Difusió de la marca turística CV en avions de companyies de 
transport aeri de viatgers 2010-2012   

1.500.000 

22/10 Obert Disseny, muntatge i desmuntatge dels expositors en les fires 
Fitur, TCV, Expovacances, Sitc i Intur, 2011-2012  

1.309.961 

06/10 
lot 2 

Obert Subministrament matèries primeres per a formació dels CdT 163.395 

Total 5.176.746 

Quadre 12 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els 
documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem posat un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que així ho requerisquen. 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius d’acord 
amb l’LCSP llevat de l’incompliment significatiu que hem indicat en l’apartat 3.2 
d’aquest Informe i que comentem en l’apartat següent, juntament amb les observacions  
sobre determinats aspectes que, tot i no considerar-los significatius, els responsables de 
l’Entitat han de tenir en compte. 

6.4 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada dels expedients de contractació seleccionats, tot 
seguit detallem les incidències següents: 

Expedient 12/10 

Aquest contracte s’adjudica pel procediment negociat sense publicitat, a l’empara de 
l’article 154 d) de l’LCSP, tenint en compte que prové del conveni de col·laboració 
subscrit prèviament entre l’AVT i l’Institut de Turisme d’Espanya (Turespaña). Aquest 
organisme centralitza les campanyes de publicitat de diferents mercats exteriors que 
decideixen efectuar les comunitats autònomes. 

Per tant, en virtut del conveni anterior, l’AVT adjudica la contractació de la campanya 
de publicitat internacional a l’empresa adjudicatària del pla marc licitat al seu dia per 
Turespaña pel procediment obert. 

La formalització del contracte ha sigut efectuada amb anterioritat a la notificació de 
l’adjudicació i, per tant, al termini previst en l’article 140 de l’LCSP. 
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Expedient 14/10 

El 3 de desembre de 2010, l’AVT va adjudicar mitjançant el procediment obert el 
contracte de difusió de la marca turística Comunitat Valenciana i la realització 
d’activitats de promoció complementària per mitjà de companyies de transport aeri de 

viatgers per al període de 2010-2012, per un import d’1.500.000 euros, IVA exclòs; i el 
seu preu màxim de licitació va ser de 13.559.322 euros més el 18% d’IVA. Aquest 
contracte ha sigut adjudicat a una companyia aèria internacional de transport de 
viatgers. 

Aquest mateix objecte contractual va ser adjudicat en l’exercici de 2008 per al període 
2008-2010, per un import de 15.576.890 euros (IVA inclòs) a una companyia aèria 
regional de transport de viatgers, tal com indiquem en l’apartat 5.2.2. 

La significativa desproporció entre el preu d’adjudicació i el de licitació, així com el 
d’adjudicació d’exercicis anteriors, posa de manifest la necessària estimació del preu del 
contracte tenint en compte el preu general del mercat, d’acord amb el que preveu 
l’article 75 de l’LCSP. 

D’altra banda, cal afegir que en març de 2011 l’empresa adjudicatària ha presentat un 
recurs contenciosoadministratiu contra la resolució de l’AVT d’admetre a tràmit l’oferta 
presentada per l’altra empresa licitadora –adjudicatària d’aquest contracte en exercicis 
anteriors–, en entendre que no reunia els requisits de solvència tècnica exigits en els 
plecs de condicions administratives. 

Expedients 6/10 i 22/10 

En els dos expedients hem observat que la formalització dels contractes s’ha efectuat 
amb anterioritat al termini previst en l’article 140 de l’LCSP. 

Quant a l’expedient 6/10, es recomana que continga tota la documentació prevista en els 
plecs que l’adjudicatari ha de presentar. 

Execució dels contractes 

Hem comprovat que, en tots els casos analitzats, el termini de pagament ha superat 
l’establi legalment. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe, hem indicat aquelles incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables de l’Entitat han 
d’adoptar mesures correctores per a evitar que es tornen a produir en exercicis futurs. 

A més a més, cal efectuar les recomanacions que indiquem a continuació, destacant 
prèviament les recomanacions d’informes d’anys anteriors que han sigut ateses per 
l’Entitat. 

Cal destacar que l'Entitat, mitjançant un escrit de data 7 de juny de 2011 tramés en 
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 present fiscalització. 

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

a.1) Les factures de les despeses realitzades contenen el preceptiu detall del 
concepte de despesa i dels preus unitaris, tal com estableix la normativa 
reguladora de les obligacions de facturació. 

a.2) L’AVT ja exigeix als beneficiaris de les subvencions el certificat de no 
trobar-se inclosos en els supòsits prevists en l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, General de Subvencions, i el certificat de les ajudes obtingudes 
o no, per a la mateixa actuació. 

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

b.1) L'AVT ha de continuar les gestions iniciades en exercicis anteriors per a 
aclarir els termes de les cessions d’elements d’immobilitzat que li hagen 
atorgat per a desenvolupar la seua activitat, a fi de valorar i registrar 
comptablement de forma adequada els elements cedits. Quant a això, 
l’AVT manifesta en el seu escrit de 7 de juny de 2011, que durant 2010 
han delimitat aquelles cessions que són susceptibles de valoració i que 
han sol·licitat la seua valoració al Servei de Patrimoni de la Generalitat. 

b.2) En relació amb les despeses d’impremta, tenint en compte la seua 
naturalesa de contractes de subministraments prevists en l’article 9 de 
l’LCSP, i el seu import acumulat anual, es recomana a l’Entitat que , en 
la mesura del possible, promoga els principis licitatoris prevists en 
l’article 1 de l’LCSP (apartat 5.3.1). 

b.3) Les factures presentades pels beneficiaris de subvencions han de contenir 
el preceptiu detall del concepte de despesa i dels preus unitaris, tal com 
estableix la normativa reguladora de les obligacions de facturació 
(apartat 5.3.2). 
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b.4) Les subvencions concedides per l’AVT per convenis de col·laboració, 
que no tinguen assignació nominativa en els pressuposts, s’han de 
publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (apartat 5.3.2). 

b.5) L’AVT hauria d’exigir als beneficiaris de subvencions la documentació 
acreditativa de la concurrència promoguda en les contractacions 
efectuades en l’execució de la subvenció obtinguda (apartat 5.3.2).  

b.6) Quant a la naturalesa i concepte de les despeses subvencionables, es 
recomana a l'AVT que els convenis delimiten i definisquen amb detall 
les despeses que s’han de subvencionar, de manera que tinguen una 
relació directa amb l’activitat subvencionada, així com la documentació 
que cal presentar per a la seua adequada i suficient acreditació (apartat 
5.3.2). 

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

c.1) L’AVT hauria de comptabilitzar els interessos de demora meritats en tots 
els casos, tal com indiquem en l’apartat 5.1. 

c.2) L’AVT hauria de considerar com a data de pagament aquella en què 
s’extinguisca definitivament el deute, d’acord amb els principis i normes 
comptables generalment acceptats, tal com indiquem en l’apartat 5.3.2. 

c.3) L’AVT hauria d’exigir, en tots els casos, que s’acredite la relació directa 
de la justificació presentada amb l’activitat subvencionada (apartat 
5.3.2). 

c.4) Els convenis que formalitza l’AVT com a instruments de concessió de 
subvenció, haurien de contenir, en tots els casos, les clàusules 
necessàries per a l’adequat control de la subvenció i exigir l’acreditació 
del pagament de les despeses justificades, tal com indiquem en l’apartat 
5.3.2. 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 
de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el que preveu el Programa Anual d’Actuació 
de 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte verificar si els epígrafs 
“Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació” registrats en els comptes anuals de 
l’exercici de 2010 del Circuit de Motor i Promoció Esportiva (CMPE) es presenten 
adequadament, d’acord amb els principis comptables aplicables, i també verificar si s’ha 
complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici amb 
relació a les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes de la 
gestió i control intern del CMPE relacionats amb l’àrea mencionada. En els diferents 
apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions que caldrà que siguen objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Societat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del CMPE els componen el balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria 
corresponents a l’exercici acabat en aqueixa data, i els ajuntem íntegrament, ensems amb 
l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes foren formulats pels 
administradors de la Societat el 31 de març de 2011, aprovats per la Junta General 
d’Accionistes el 24 de juny de 2011 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat, conformement a la normativa aplicable, el 29 de 
juny de 2011, juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la Intervenció General de 
la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria que aquella contracta. En 
aqueix informe s’emet una opinió amb tres limitacions a l’abast i un advertiment. Les 
limitacions a l’abast són conseqüència del fet que no s’haja pogut determinar la capacitat 
de l’organitzador del Gran Premi de Fórmula 1 de València per a afrontar el deute que té 
amb el CMPE, del fet que no hi haja un estudi tècnic detallat que justifique canvis 
introduïts en els coeficients d’amortització de l’immobilitzat l’any 2005 i del fet que els 
terrenys sobre els quals s’ha construït el circuit de velocitat són propietat de la Generalitat. 
L’advertiment és degut a l’amortització inadequada d’alguns elements de l’immobilitzat 
material, ja que es començaren a amortitzar en ser pagats al contractista. Així mateix, hi ha 
un paràgraf d’èmfasi relatiu al principi d’empresa en funcionament. 

Conformement als objectius que descrivim en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si s’ha aplicat degudament la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb els moviments que el CMPE ha registrat en l’exercici 2010 en les 
partides “Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació”, i a comprovar que la 
formalització i presentació dels comptes anuals han estat correctes. 

D’acord amb això, hem fet les proves d’auditoria financera que hem considerat pertinents 
de conformitat amb els “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics i de Control Extern de l’Estat Espanyol i 
amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes aplegades en el “Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes”. Aquests 
procediments han consistit a fer proves selectives, a revisar el control intern i altres 
tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els objectius que perseguíem i 
l’abast que hem indicat més amunt. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització que assenyalem en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament que descrivim en l’apartat 2.1, hem revisat si el CMPE ha complit la legalitat 
vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual amb relació a l’àrea 
fiscalitzada durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2010. 
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Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, si s’han complit els 
aspectes rellevants que estableixen fonamentalment les normes següents: 

Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
2010. 

- Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Societats de Capital. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, 
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. 

Normes específiques de l’entitat 

- Decret 128/1998, de 1r de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’acorda la 
constitució de la societat mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. 

- Estatuts de la Societat. 

Contractació 

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

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

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

Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 
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- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/733/2010 de 25 de març, per la qual 
s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que cal 
incorporar en la memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat, 
explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes a què són subjectes les 
entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 

En la introducció de l’Informe de 2009 sobre “Empreses públiques i d’altres ens de la 
Generalitat” vàrem analitzar les instruccions de contractació i el perfil de contractant del 
CMPE, hi observàrem determinats incompliments i hi férem recomanacions per a esmenar-
los. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, la Sindicatura de Comptes emetrà un 
informe sobre el seguiment, pel conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, del 
treball especial realitzat sobre les instruccions de contractació i el perfil del contractant. En 
aquest informe hom podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les millores que el 
CMPE ha introduït amb relació a les qüestions esmentades. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que assenyalem en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els fets o circumstàncies que enumerem en els paràgrafs a i b següents, els 
quals afecten de manera significativa l’adequació de les partides “Aprovisionaments” i 
“D’altres despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys, els principis comptables 
aplicables i la correcta presentació dels comptes anuals. 

a) L’epígraf “Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar” comprèn, per un import 
de 12.131.395 euros, el deute que té el promotor de l’esdeveniment Gran Premi de 
Fórmula 1 Ciutat de València durant les temporades de 2008 a 2014, derivat de les 
obligacions que aquest ha assumit amb el CMPE per organitzar l’esdeveniment. 

 D’aqueixa quantitat, a 31 de desembre de 2010 el CMPE n’havia facturat 9.397.914 
euros, import que continua pendent de cobrar-se en el moment d’elaborar el present 
treball (octubre de 2011). Atesa l’antiguitat d’una part del deute facturat, caldria 
reclassificar-lo en el compte “Clients de cobrament dubtós” i incloure 
comptablement una correcció valorativa, en aplicació del principi de prudència 
valorativa, tal com posem de manifest en l’apartat 5.1. 

b) Com diem en l’apartat 5.4, la partida “D’altres despeses d’explotació” del compte de 
pèrdues i guanys inclou despeses en concepte d’adquisició de drets d’organització 
d’esdeveniments esportius, per import de 5.750.528 euros, que atesa la seua 
naturalesa caldria haver registrat comptablement en la partida “Aprovisionaments” 
del compte de pèrdues i guanys. 

En addició a això, tot seguit indiquem d’altres aspectes d’interès que s’han posat de 
manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

a) Com indiquem en l’apartat 5.1 de l’Informe, el patrimoni net de la Societat presenta 
un valor d’1.312.665 euros, xifra que és inferior a la meitat del seu capital social 
(7.897.298 euros); per tant, el CMPE es troba en un dels supòsits de dissolució que 
preveu l’article 363.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital. 

 Aquesta situació és deguda a les pèrdues recurrents derivades de la insuficiència dels 
ingressos generats en cada exercici per a cobrir les despeses contretes. 

 Des que es va constituir la Societat, la Generalitat ha finançat les pèrdues mitjançant 
ampliacions de capital que garanteixen els deutes assumits amb entitats financeres. 

 El CMPE ha aplicat en l’elaboració dels comptes anuals el principi d’empresa en 
funcionament, ja que considera que la Generalitat continuarà prestant el suport 
necessari per a mantenir l’activitat, tal com s’exposa en la nota de la memòria abans 
esmentada. 
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 La Junta General d’Accionistes ha aprovat el 2010 i el 2011 sengles ampliacions de 
capital que estan pendents d’elevar a escriptura pública i inscriure en el Registre 
Mercantil. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que descrivim en l’apartat 2.2, s’han posat 
de manifest durant l’exercici 2010 els incompliments següents de la normativa aplicable a 
la gestió dels fons públics amb relació a les àrees fiscalitzades: 

a) Com diem en l’apartat 5.1, s’ha incomplit el que disposa l’article 327 de la Llei de 
Societats de Capital, car ha transcorregut més d’un exercici social des que el 
patrimoni net està per sota de les dues terceres parts del capital social sense que 
aquest s’haja reduït. 

b) En els apartats 5.4 i 6.4 s’inclouen aquells aspectes significatius que han sorgit en la 
fiscalització amb relació al compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

c) S’han fet, o estan pendents de fer-se, pagaments per import de 4.205.333 euros, que 
superen el termini que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, tal 
com fem constar en l’apartat 5.2. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la Societat 

Mitjançant el Decret 128/1998, de 1r. de setembre, del Govern Valencià s’acorda de 
constituir el CMPE i se n’aproven els Estatuts. 

Aquest Decret estableix que la Societat té la forma d’anònima, que es regirà per les 
normes de dret aplicables a aquest tipus de societat i que té la consideració d’empresa de 
la Generalitat, d’acord amb l’article 5è de l’LHPG, per la qual es regularà en aquelles 
matèries que li siguen aplicables. Al tancament de l’exercici 2010 depenia de la 
Conselleria de Cultura i Esport. 

D’acord amb els seus Estatuts, la Societat té per objecte: 

- Organitzar, contractar i gestionar totes aquelles activitats que requeresca la preparació, 
construcció de les instal·lacions, execució i posada en funcionament del projecte del 
circuit de velocitat de la Comunitat Valenciana. 

- Organitzar i gestionar l’explotació de les activitats i serveis que calga desenvolupar en 
els terrenys, immobles i instal·lacions del circuit de velocitat, i també promocionar les 
activitats esportives que es corresponguen amb els objectius i fins que en matèria 
esportiva té la Generalitat. 

A 31 de desembre de 2010, el capital social del CMPE ascendeix a 7.897.298 euros, 
representat per 2.628 accions de 3.005,06 euros de valor nominal cadascuna, propietat al 
100% de la Generalitat. 

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

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Atenent al contingut de l’informe de gestió de la Societat de l’exercici 2010, l’activitat 
realitzada s’ha centrat en les actuacions següents: 

- Dotze esdeveniments esportius, des de curses d’àmbit regional fins a campionats del 
món. 

- Quatre dies d’entrenaments col·lectius de Fórmula 1, que han inclòs la presentació de 
diverses escuderies. 

- Les instal·lacions han estat en funcionament el 81,4% dels dies de l’any. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

Situació financera i patrimonial 

Com es pot apreciar en el quadre 1 de l’Informe, al tancament de l’exercici 2010, els fons 
propis del CMPE presenten un valor negatiu de 6.511.254 euros. Així mateix, en aqueixa 
data el patrimoni net de la Societat puja a 1.312.665 euros, xifra que és inferior a la meitat 
del seu capital social (7.897.298 euros); per tant, es troba incursa en un dels supòsits de 
dissolució que preveu l’article 363.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital. En 
addició a això, el balanç mostra, a 31 de desembre de 2010, un dèficit en el seu fons de 
maniobra de 28.574.759 euros. 

Aquesta situació és deguda a les pèrdues recurrents derivades de la insuficiència dels 
ingressos generats en cada exercici per a cobrir les despeses que s’han contret. 

Des que es va constituir la Societat, la Generalitat ha finançat les pèrdues mitjançant 
ampliacions de capital i mitjançant la concessió d’avals que garanteixen els deutes 
assumits amb entitats financeres. Així mateix, el 2009 i el 2010 ha fet aportacions per a 
finançar despeses corrents per un import conjunt de 7.060.500 euros. 

El CMPE ha aplicat en l’elaboració dels comptes anuals el principi d’empresa en 
funcionament, tal com assenyala la nota 2 d) de la memòria, ja que considera que la 
Generalitat continuarà prestant el suport necessari per a mantenir l’activitat. 

A aquest efecte, el 8 d’octubre de 2010 la Junta General d’Accionistes va aprovar una 
ampliació de capital de 6.028.150 euros, que s’ha desemborsat durant els exercicis 2010 i 
2011. 

Així mateix, la Junta General d’Accionistes, el 20 de maig de 2011, aprovà una nova 
ampliació de capital per 6.028.150 euros, que en el moment d’elaborar aquest treball 
(octubre de 2011) encara no s’ha desemborsat íntegrament. 

Aquestes dues operacions estan pendents d’elevar a escriptura pública i de presentar i 
inscriure en el Registre Mercantil; per tant, ara com ara no resolen la situació de 
desequilibri patrimonial exposada anteriorment. 

Per altra banda, al tancament de l’exercici de 2010 el patrimoni net de la Societat 
ascendeix a 1.312.665 euros, xifra que, com passava a 31 de desembre de 2009, és inferior 
a les dues terceres part del seu capital social (7.897.298 euros). Per tant, la Societat ha 
incomplit el que disposa l’article 327 de la Llei de Societats de Capital, puix que ha 
transcorregut més d’un exercici social des que el patrimoni net està per sota de les dues 
terceres parts del capital social sense que aquest s’haja reduït. 

Referent a això, el 8 d’octubre de 2010, la Junta General d’Accionistes, juntament amb 
l’ampliació de capital adés esmentada, acordà de reduir el capital social en 2.761.650 
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euros, si bé en el moment d’elaborar aquest treball està pendent d’atorgar en escriptura 
pública i d’inscriure en el Registre Mercantil. No corregeix, doncs, la situació que exposem 
en el paràgraf anterior. 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 

En virtut d’un contracte subscrit el 26 de març de 2008 amb el promotor de l’esdeveniment 
Gran Premi de Fórmula 1 de València de les temporades de 2008 a 2014, el CMPE ha 
d’emprendre totes les actuacions necessàries o convenients per a la correcta organització 
esportiva de l’esdeveniment en cadascun dels exercicis esmentats. En canvi d’això, el 
promotor ha d’abonar una contraprestació pels serveis que li presta el CMPE. 

Al tancament de l’exercici fiscalitzat, la suma del deute que figurava en l’epígraf “Deutors 
comercials i d’altres comptes per cobrar” per organitzar el campionat dels exercicis 2008, 
2009 i 2010 pujava a 12.131.395 euros, mentre que restaven per facturar 2.733.481 euros. 
El total de la quantitat facturada a 31 de desembre de 2010 (9.397.914 euros) hauria 
d’haver estat satisfeta en els exercicis 2009 i 2010. Tanmateix, en el moment d’elaborar 
aquest treball (octubre de 2011) encara està pendent de cobrar-se. 

Atesa l’antiguitat d’una part del deute facturat, caldria reclassificar-la en el compte 
“Clients de cobrament dubtós” i incloure comptablement una correcció valorativa per 
deterioració, en aplicació del principi de prudència valorativa. En addició a això, 
recomanem al Consell d’Administració que intensifique les actuacions de cobrament 
tendents a fer que el promotor de l’esdeveniment complesca amb les obligacions que 
assumí en el contracte d’organització de l’esdeveniment esportiu o que es resolga el 
contracte per incompliment d’una de les parts. 

Immobilitzat 

Els terrenys en què s’assenta el Circuit de Velocitat són propietat de la Generalitat. En el 
moment d’elaborar aquest treball (octubre de 2011) no s’ha definit ni s’ha formalitzat el 
títol jurídic que habilita el CMPE per a construir sobre un sòl que no és propietat seua, cosa 
que origina una situació jurídica d’incertesa. Per això recomanem que es documente la 
cessió al CMPE de manera que es concreten els termes i les condicions d’aquesta. 

Memòria i comptes anuals 

De l’anàlisi del contingut dels comptes anuals es desprèn el següent: 

- L’estat total de canvis del patrimoni net de l’estat de canvis en el patrimoni net 
s’hauria d’ajustar al model que a aquest efecte determina el Pla General de 
Comptabilitat. 

- En la proposta d’aplicació del resultat de la memòria hauria de constar un esquema 
amb la base de repartiment i la seua aplicació. 
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- Les notes d’actius i passius financers de la memòria haurien de mostrar el valor en 
llibres de cada categoria d’instrument financer, d’acord amb els models que determina 
a aquest efecte el Pla General de Comptabilitat. 

- La nota d’actius i passius financers hauria de contenir la informació relacionada 
d’aquests amb el compte de pèrdues i guanys. 

- Segons la nota 8 de la memòria, la Societat té un saldo creditor de 24.353.375 euros 
en concepte de pòlisses de crèdit concedides per l’Institut Valencià de Finances. 
Aquest import, comprès en la partida “D’altres passius financers a curt termini” de 
l’epígraf “Deutes a curt termini” del passiu, s’hauria d’haver registrat comptablement 
en la partida “Deutes amb entitats de crèdit” de l’epígraf esmentat. 

Actes del Consell d’Administració 

Segons l’Acord del Consell d’Administració de 10 de novembre de 1998, la Comissió 
Executiva s’ha de reunir cada dos mesos. No obstant això, aquesta no s’ha reunit des de 
l’exercici 2005. 

D’altra part, l’article 11.1 dels Estatuts estableix que el Consell d’Administració es reunirà 
almenys una vegada cada tres mesos. Tanmateix, de la revisió de les actes es palesa que 
des del 3 de juny de 2010 no s’ha reunit fins al 2 de febrer de 2011. 
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5.2 Balanç compte de pèrdues i guanys 

A continuació mostrem el balanç del CMPE a 31 de desembre de 2010, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, expressats en euros: 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

Inversions financeres a llarg termini 

ACTIU CORRENT 

Existències 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 

Inversions financeres a curt termini 

Periodificacions a curt termini 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

37.742.991 

11.617 

37.731.080 

294 

15.506.934 

129.675 

13.913.840 

11.618 

301.743 

1.150.058 

40.633.182 

19.096 

40.613.792 

294 

13.221.455 

128.952 

12.575.280 

12.419 

295.718 

209.086 

(7,1%) 

(39,2%) 

(7,1%) 

0,0% 

17,3% 

0,6% 

10,6% 

(6,4%) 

2,0% 

450,0% 

Total actiu 53.249.925 53.854.637 (1,1%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

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 

Periodificacions a curt termini 

1.312.665 

(6.511.254) 

7.823.919 

7.855.567 

7.855.567 

44.081.693 

36.538.761 

7.494.640 

48.292 

2.079.954 

(6.614.595) 

8.694.549 

8.226.247 

8.226.247 

43.548.436 

31.537.302 

11.890.478 

120.656 

(36,9%) 

1,6% 

(10,0%) 

(4,5%) 

(4,5%) 

1,2% 

15,9% 

(37,0%) 

(60,0%) 

Total patrimoni net i passiu 53.249.925 53.854.637 (1,1%) 

Quadre 1 
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Vegem seguidament, expressat en euros, el compte de pèrdues i guanys del CMPE de 
2010, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis 11.841.336 17.823.192 (33,6%) 

Aprovisionaments (2.180.018) (2.162.382) 0,8% 

D’altres ingressos d’explotació 8.962.764 3.699.833 142,2% 

Despeses de personal (1.104.500) (1.163.866) (5,1%) 

D’altres despeses d’explotació (15.587.816) (23.071.606) (32,4%) 

Amortització de l’immobilitzat (2.920.554) (3.091.927) (5,5%) 

Imputació de subven. d’immobilitzat no financer i d’altres 870.630 1.169.710 (25,6%) 

Deterioració i resultat per alienacions d’immobilitzat 3.875 14.567 (73,4%) 

D’altres resultats 22.228 120.177 (81,5%) 

Resultat d’explotació (92.055) (6.662.302) 98,6% 

Ingressos financers 18.895 279 6.672,4% 

Despeses financeres (1.083.027) (1.234.491) (12,3%) 

Diferències de canvi (472) 45 (1.148,9%) 

Resultat financer (1.064.604) (1.234.167) 13,7% 

Resultat abans d’imposts (1.156.659) (7.896.469) 85,4% 

Resultat exercici operacions continuades (1.156.659) (7.896.469) 85,4% 

Resultat de l’exercici (1.156.659) (7.896.469) 85,4% 

Quadre 2 

Com hem dit en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès les àrees 
“Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació” de l’exercici 2010. 

Aquestes despeses, per import de 17.764.834 euros, representen el 77,7% de les despeses 
registrades a càrrec del compte de pèrdues i guanys de 2010, amb una disminució d’un 
29,6% respecte a l’exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre 
aquestes despeses, enumerem en els apartats següents els comentaris sobre els aspectes 
més significatius que hem observat. 
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5.3 Aprovisionaments 

Oferim tot seguit un detall comparat de la composició de la partida “Aprovisionaments” 
del compte de pèrdues i guanys. 

Comptes 2010 2009 Variació 

Compres d’altres aprovisionaments 45.508 6.531 596,8% 

Variació d’existències (820) 48.240 (101,7%) 

Treballs realitzats per altres empreses 2.135.330 2.107.611 1,3% 

Total 2.180.018 2.162.382 0,8% 

Quadre 3 

El conjunt de les despeses registrades el 2010 en la partida “Aprovisionaments”, que pugen 
a 2.180.018 euros, pràcticament no han variat respecte a l’exercici anterior. 

Hem revisat el 37,9% de les despeses de la partida. Les observacions i les incidències 
detectades les indiquem en l’apartat 5.4 juntament amb la mostra analitzada. 

5.4 D’altres despeses d’explotació 

Seguidament detallem en el quadre següent, elaborat en euros, el saldo d’aquesta partida, 
per import de 15.587.816 euros, de forma comparada amb l’exercici anterior. 

 

Comptes 2010 2009 Variació 

Arrendaments i cànons 1.412.782 1.550.176 (8,9%) 

Reparacions i conservació 1.581.989 1.855.165 (14,7%) 

Serveis de professionals independents 935.777 1.033.053 (9,4%) 

Transports 12.351 6.195 99,4% 

Primes d’assegurances 227.072 276.222 (17,8%) 

Serveis bancaris i similars 113.055 147.403 (23,3%) 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 605.648 433.432 39,7% 

Subministraments 356.519 419.731 (15,1%) 

D’altres serveis 2.061.645 2.825.374 (27,0%) 

D’altres tributs 374.233 385.541 (2,9%) 

D’altres despeses de gestió corrent 7.526.167 8.408.208 (10,5%) 

Pèrdues per deterioració de crèdit per operacions comerc. 380.578 5.731.106 (93,4%) 

Total 15.587.816 23.071.606 (32,4%) 

Quadre 4 
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El conjunt de les despeses registrades el 2010 en la partida “D’altres despeses 
d’explotació”, que pugen a 15.587.816 euros, ha disminuït en un 32,4% respecte a 
l’exercici anterior. Això és degut majoritàriament a l’import menor comptabilitzat en 
concepte de pèrdues per deterioració de crèdits per operacions comercials. 

Hem seleccionat una mostra representativa del 65,4% de les despeses anteriors, i també del 
37,9% de les despeses que conformen la partida “Aprovisionaments”, per tal de verificar si 
s’adeqüen als principis comptables generalment acceptats i als principis de control intern i 
bona gestió financera. Com a resultat del treball realitzat, s’han posat de manifest els 
aspectes que enumerem tot seguit: 

- El compte “D’altres despeses de gestió corrent” comprèn l’anualitat per a organitzar i 
celebrar l’any 2010 el Gran Premi de Motociclisme de la Comunitat Valenciana, que 
ascendeix a 5.360.528 euros més IVA. El pagament d’aquesta anualitat deriva d’un 
contracte de caràcter plurianual que la societat va subscriure el 2004, que, després 
d’una pròrroga concertada l’any 2009, acaba en l’exercici 2016. Així mateix, en 
l’esmentat compte també figuren 390.000 euros per l’adquisició de drets per a celebrar 
el Mundial de Superbikes en l’exercici 2010. 

Atesa la naturalesa de les despeses descrites en l’apartat anterior, l’import conjunt 
d’aquests, que puja a 5.750.528 euros, caldria haver-lo imputat a la partida 
“Aprovisionaments” del compte de pèrdues i guanys en comptes de registrar-lo 
comptablement en la partida “D’altres despeses d’explotació”. 

- El compte esmentat també inclou 1.470.000 euros per la formació l’any 2010 de setze 
contractes de patrocini publicitari amb pilots i equips de motociclisme i 
automobilisme. Amb caràcter general, el Consell d’Administració assigna els imports 
del patrocinis, que oscil·len entre 500.000 euros i 10.000 euros, encara que no queden 
adequadament justificats els criteris utilitzats per a fer aquesta assignació. D’altra 
banda, cal indicar que dels setze contractes de patrocini, tres els ha aprovats el Consell 
d’Administració en sessions realitzades amb posterioritat a la seua concessió. A més a 
més, la quantia global dels patrocinis concedits no ha superat l’import màxim 
determinat a l’efecte pel Consell d’Administració. 

 L’anàlisi d’una mostra de quatre contractes de patrocini, amb un import que representa 
un 64,6% de les despeses comptabilitzades per aquest concepte, ha revelat el següent: 

- En la documentació preparatòria dels expedients no queden acreditades 
adequadament i suficientment les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant els 
contractes mencionats ni la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les. 

- Els expedients no contenen la documentació necessària que permeta d’acreditar 
l’equivalència de les prestacions contractades i, per tant, l’onerositat dels 
contractes. 

Així mateix, no es justifica adequadament i suficientment el fet de no haver utilitzat 
els procediments de contractació que preveuen els articles 122 i 175 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 
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- No hi ha evidència documental que acredite que els patrocinats no es troben 
incursos en alguna de les prohibicions per a contractar que determina la Llei de 
Contractes del Sector Públic i que estan al dia en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i socials. 

- Els patrocinats presenten una memòria d’activitats que no ha estat valorada ni 
datada ni signada. De més a més, el CMPE no l’ha ratificada o validada de manera 
expressa. 

- S’han comptabilitzat en l’epígraf “D’altres despeses d’explotació” despeses meritades 
el 2009 per import de 99.775 euros. Per tant, caldria reduir l’import de l’epígraf en la 
quantitat que hem dit i carregar-la en l’epígraf “Reserves” del patrimoni net. 

- Hi ha despeses per import de 118.512 euros que sorgeixen de tres contractes 
formalitzats els anys 2002, 2003 i 2005, respectivament, amb l’objecte de prestar el 
subministrament de maquinària i serveis de construcció, i també les serveis de 
cronometratge i neteja. Posteriorment no hi ha hagut cap nova adjudicació, cosa que 
representa un incompliment del que estableix l’article 23.1 de l’LCSP, ja que aquest 
remarca la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les 
prestacions de cada contracte. 

- S’han fet despeses pels següents conceptes i imports: “proves del servei mèdic”, 
487.304 euros i “adquisició d’accessoris per a karts”, 70.498 euros. Νο s’han aplicat 
en aquestes despeses els principis de publicitat i concurrència que, d’acord amb la seua 
quantia, l’LCSP requereix. 

Per altra banda, les despeses mencionades en el paràgraf anterior, juntament amb una 
altra per “contractació de personal per a l’aparcament”, amb una quantia de 61.866 
euros, s’han fet sense que s’haja formalitzat el contracte corresponent, incomplint, per 
tant, el que disposa la normativa contractual sobre el caràcter formal de la contractació 
en el sector públic. No obstant això, en adjudicacions posteriors s’ha resolt per a 
aquest darrer cas la incidència detectada. 

- Entre les despeses que figuren en el compte “Arrendaments” es compten els 
d’arrendament de pantalles gegants per al Gran Premi de Motociclisme de la 
Comunitat Valenciana, per un import de 45.630 euros. El CMPE ha fet aquesta 
despesa sense atendre al principi legal aplicable de concurrència a causa que el 
proveïdor, que és l’adjudicatari del contracte d’arrendament de pantalles per al Gran 
Premi de Fórmula 1, va presentar en la licitació d’aquest contracte una millora no 
especificada en els plecs, per la qual reduïa en un 50% el preu que s’havia d’aplicar 
per al Gran Premi de Motociclisme. 

- Entre els contractes formalitzats el 2010 n’hi ha dos corresponents a organització 
d’esdeveniments esportius i un de caràcter publicitari que no estan redactats en 
castellà ni han estat traduïts en aqueixa llengua, tal com estableix pel que fa al cas 
l’apartat 6 de la disposició addicional primera de l’LCSP. 
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- El CMPE té contractada la prestació del servei de cronometratges. D’altra part, la 
Societat rep encàrrecs d’altres circuits perquè els preste aquest servei. En aquests 
casos l’adjudicatari és el qui executa els encàrrecs i el CMPE no té coneixement previ 
de cada encàrrec. Per tant, la facturació als circuits demandants de la prestació del 
servei es fa una vegada rebuda la factura per part de l’adjudicatari. A aquest respecte, 
recomanem que la Societat establesca uns procediments que li permeten un major 
control sobre aquesta activitat. 

- En cap de les factures que componen la mostra seleccionada no es fa referència al 
moment en què hom hi dóna conformitat, mentre que en algunes no consta la data de 
registre d’entrada, coses que la Societat hauria de corregir per tal de millorar el control 
intern. De més a més, en cap de les despeses analitzades no hem obtingut cap prova 
que s’haja cursat la “petició interna de comanda” abans de fer la despesa, tal com 
determina la normativa interna. 

- La Societat disposa d’un manual de procediments relatiu a les activitats principals, tot 
i que falta desenvolupar la part corresponent als procediments administratius. Per això 
recomanem que s’elabore aquesta part, o que es desenvolupe, a fi d’aconseguir una 
major eficàcia en la gestió de les despeses. 

- D’acord amb el que disposa la Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació que cal incorporar en la 
memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de pagament a proveïdors 
en operacions comercials, la memòria del CMPE conté una nota informativa que diu 
que, al tancament de l’exercici, l’import pendent de pagament que supera el termini 
màxim legal ascendeix a 3.194.999 euros. Tanmateix, a partir de l’anàlisi de les 
mostres seleccionades tant en aquest epígraf com en la fiscalització de la contractació 
(apartat 6.4 de l’Informe) s’han posat de manifest les aspectes que descrivim 
seguidament: 

- L’import anterior inclou 270.288 euros que no sobrepassen el termini màxim 
legal. 

- S’han fet, o estan pendents de fer-se, pagaments, per una quantia de 4.205.333 
euros, que superen el termini previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. Per al còmput d’aquesta xifra s’han tingut en compte les dues xifres 
indicades anteriorment. 

- Caldria estimar i comptabilitzar l’import dels interessos meritats al tancament de 
l’exercici per les operacions pendents de pagament que incorren en mora. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació del CMPE és subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

La Societat té la consideració de poder adjudicador, d’acord amb el que disposa l’article 
3.3 d’aquesta Llei. 

Això implica que en la preparació dels contractes el CMPE ha de seguir les regles que 
estableix l’article 121 de l’LCSP, i en la seua adjudicació cal aplicar el que estipula 
l’article 174, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada definits en l’article 13 i 
següents de l’LCSP— i l’article 175, per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

Això independentment de les regles generals establides en l’LCSP aplicables a tot el sector 
públic valencià. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació que el CMPE ens ha facilitat i que hem contrastat amb la que 
hem obtingut del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat en quadre 
següent, en què indiquem el nombre i l’import dels contractes adjudicats en l’exercici, 
detallats per tipus i procediment d’adjudicació. 

Tipus de contractes 
Procediment 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

 Negociat 1.027.345 35,4% 4 33,3% 

Serveis Obert 1.877.624 64,6% 8 66,7% 

 Subtotal 2.904.969 100,0% 12 100,0% 

Patrocini Negociat 1.460.000 100,0% 16 100,0% 

 Subtotal 1.460.000 100,0% 16 100,0% 

 Negociat 504.349 26,4% 2 28,6% 

Subministraments Obert 1.404.543 73,6% 5 71,4% 

 Subtotal 1.908.892 100,0% 7 100,0% 

Total 6.273.861 100,0% 35 100,0% 

Quadre 5 

Les quantitats que figuren com a import adjudicat en alguns contractes, la Sindicatura de 
Comptes les ha estimades a partir de les dades comptables, ja que en la relació que ha 
aportat la Societat només consten els preus unitaris. 
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6.3 Revisió dels expedients de contractació 

Per tal d’analitzar si el CMPE ha tramitat la contractació en l’exercici 2010 de manera 
adequada, hem seleccionat la mostra que detallem en el quadre següent, elaborat en euros, 
que, juntament amb els contractes de patrocini analitzats en l’apartat 5.4, representa un 
30,6% del import total adjudicat en l’exercici. 

Hem numerat els contractes de manera seqüencial per a facilitar-ne la referència, atès que 
la societat no porta cap registre numerat per a cadascun dels expedients, cosa que hauria 
d’esmenar per a millorar-ne el control i seguiment. 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 

1 Negociat sense 
publicitat 

Prestació de serveis tècnics i de formació a pilots 
246.346 

2 Obert Arrendament de megafonia en el circuit urbà de Fórmula 1 de 
València 

210.000 

3 Negociat sense 
publicitat 

Muntatge, gestió i emmagatzematge del sistema de control 
d’accessos al circuit urbà de Fórmula 1 de València 

53.991 

4 Negociat sense 
publicitat 

Instal·lació de sistemes de control de curses en el circuit urbà de 
Fórmula 1 de València 

458.250 

  Total 968.587 

Quadre 6 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documents justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem posat un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i la seua baremació i 
valoració en els procediments que ho requeresquen, i en la justificació i motivació de les 
declaracions d’urgència, atès que comporten una tramitació especial segons l’LCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen les 
instruccions de contractació del CMPE. 

Comentem seguidament els aspectes més significatius observats en la revisió dels 
expedients seleccionats. 

6.4 Incidències que s’han posat de manifest durant la fiscalització 

Actuacions administratives prèvies, adjudicació i formalització dels contractes 

a) En la documentació relativa al contracte número 1 que la Societat ens ha remès no 
consta l’informe en què s’indique la naturalesa i l’extensió de les necessitats que es 
pretenen cobrir mitjançant el contracte, la idoneïtat del seu objecte i el seu contingut 
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per a satisfer-les. En comptes d’això, el CMPE ha aportat un informe jurídic de l’any 
2004 en què assenyala que, per raons tècniques, el contracte només es pot encomanar 
a un empresari determinat, cosa que no queda adequadament acreditada en 
l’expedient. 

b) En l’informe de necessitat aportat en relació amb els contractes 3 i 4 es manifesta que 
el contracte s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat en virtut del que 
disposa l’article 157 d de l’LCSP “lliuraments complementaris efectuats pel proveïdor 
inicial que constituesquen o bé una reposició parcial de subministraments o 
instal·lacions d’ús corrent, o bé una ampliació dels subministraments o instal·lacions 
existents, si el canvi de proveïdor obligava l’òrgan de contractació a adquirir material 
amb característiques tècniques diferents, donant lloc a incompatibilitats o a dificultats 
tècniques d’ús i de manteniment desproporcionades”, aspecte que el CMPE no ha 
justificat degudament. 

En tot cas, l’article esmentat fa referència a adquisicions de subministraments, mentre 
que l’objecte dels dos contractes consisteix en la prestació de serveis. 

c) Els criteris de valoració que serveixen de base per a l’adjudicació del contracte 2 no 
s’han ponderat en el plec de clàusules administratives particulars. D’altra part, en la 
resolució de l’adjudicació, que no empara cap informe tècnic previ, no queda prou 
motivada la puntuació atorgada a cadascun dels licitadors per cada concepte. 

d) Els contractes 3 i 4 no s’han inscrit en el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, i la comunicació dels contractes 1 i 2 a l’esmentat Registre s’ha fet fora 
del termini que estableix l’Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es dicten normes de funcionament i 
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

e) En els expedients relatius als contractes 1, 3 i 4 no consta cap plec en què 
s’establesquen les característiques bàsiques del contracte, incloses les prescripcions 
tècniques, i també els aspectes tècnics i econòmics que s’han de negociar. 

f) No figura en els expedients 1, 3 i 4 l’acord d’adjudicació en resolució motivada per 
l’òrgan de contractació. D’altra part, en cap dels expedients esmentats s’ha complit el 
principi de publicitat de l’adjudicació efectuada. 

g) Tant la documentació administrativa dels adjudicataris com la justificació de la 
capacitat i solvència d’aquests no està actualitzada en els expedients 1, 3 i 4. 

Execució dels contractes 

h) Les actes de recepció dels contractes 2, 3 i 4 s’han formalitzat abans que s’haguessen 
dut a terme algunes de les prestacions que s’hi preveuen. 
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i) Les factures justificatives dels contractes 2 i 3 les ha emeses l’adjudicatari i les ha 
acceptades el CMPE abans que s’hagués acabat el conjunt de prestacions acordades, 
cosa que incompleix el que aquests documents estipulen referent a això. 

Contractes menors 

j) La Societat ha tramitat com a contractes menors dos contractes de subministraments 
amb un import unitari que supera el límit de 18.000 euros previst en l’LCSP. 

k) En l’adjudicació dels contractes menors hem observat un cas en què han estat 
contractats, de manera independent amb el mateix proveïdor, despeses que a la vista 
de les circumstàncies concurrents podrien formar part, a parer de la Sindicatura de 
Comptes, d’una unitat operativa o funcional. En conseqüència, caldria haver-los 
tramitat per procediment obert o negociat, ajustant-se si escau als principis de 
publicitat i concurrència i al que disposa l’article 74 de l’LCSP. 

l) De la revisió d’una mostra dels expedients de tres contractes menors s’han posat de 
manifest els aspectes següents: 

- Dos contractes s’han prorrogat, cosa que contravé el que l’LCSP preceptua en 
aquest sentit. 

- En cap dels expedients no consta l’autorització prèvia de l’òrgan competent. 

m) Recomanem d’implantar una aplicació informàtica per a registrar, amb una numeració 
correlativa, tots els expedients de contractes menors, que permeta d’emetre informes i 
llistes de gestió per cadascuna de les seues característiques. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem assenyalat les incidències més significatives, resultat 
del treball de fiscalització, respecte de les quals cal que els responsables de la Societat 
prenguen les mesures correctores per a evitar que es repetesquen en exercicis futurs. 

De més a més, fem les recomanacions següents: 

a.1) Com diem en l’apartat 5.1, caldria intensificar les actuacions tendents al cobrament 
de les quantitats que el promotor del Gran Premi de Fórmula 1 deu en concepte 
d’organització d’aquest esdeveniment o resoldre el contracte per incompliment 
d’una de les parts. 

a.2) D’acord amb el que especifica l’apartat 5.1, caldria documentar formalment la cessió 
al CMPE dels terrenys on s’emplaça el Circuit de Velocitat, de manera que se’n 
concreten els termes i les condicions. 

a.3) La Societat hauria de tenir en compte el que assenyalem en l’apartat 5.1 amb relació 
a la comptabilització de les pòlisses de crèdit concedides per l’Institut Valencià de 
Finances. 

a.4) Caldria establir un procediment que permetés un major control sobre els ingressos i 
les despeses realitzats en concepte de serveis de cronometratge, tal com diem en 
l’apartat 5.4. 

a.5) Com exposem en l’apartat 5.4, caldria elaborar o desenvolupar la part del manual de 
procediments corresponent als processos administratius. D’altra banda, hauria de 
constar en les factures la data en què hom hi dóna conformitat. 

a.6) Com diu l’apartat 5.4, caldria estimar i comptabilitzar l’import dels interessos 
meritats al tancament de l’exercici per les operacions pendents de pagament que 
incorren en mora. 

a.7) Per a millorar la gestió contractual, caldria atendre les indicacions i les 
recomanacions posades de manifest en l’anàlisi dels expedients de contractació que 
assenyalem en els apartats 6.3 i 6.4, en especial pel que fa a les qüestions següents: 

- Que es numeren seqüencialment els expedients de contractació per a facilitar-
ne la referència. 

- Que abans de formalitzar l’acta de recepció, el departament tècnic emeta un 
informe en què faça constar la conformitat amb la prestació rebuda. 

- Que les actes de recepció i l’acceptació de les factures emeses pels 
adjudicataris s’emeten i s’accepten, respectivament, una vegada acabades totes 
les actuacions previstes contractualment. 
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- Que s’implante una aplicació informàtica per a registrar, amb una numeració 
correlativa, tots els expedients de contractes menors que permeta d’emetre 
informes i llistes de gestió per cadascuna de les seues característiques. 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació de 2011, la fiscalització que hem portat a cap ha tingut per objecte verificar 
si les “D’altres despeses d’explotació” registrades en els comptes anuals de 
l’exercici 2010 de Ciutat de la Llum, SAU (CDL), es presenten degudament, d’acord 
amb els principis comptables aplicables, i també verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant l’exercici esmentat amb relació a l’àrea 
fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes de 
la gestió i control intern de la CDL relacionats amb l’àrea esmentada. Assenyalem en 
els diversos apartats d’aquest Informe aquelles situacions que caldrà que siguen objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Societat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la CDL els componen el balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria 
corresponents a l’exercici acabat en aqueixa data, i els adjuntem íntegrament, juntament 
amb l’informe d’auditoria en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes foren 
formulats pels administradors de la Societat el 29 de març de 2011, aprovats per la 
Junta General d’Accionistes el 15 de maig de 2011 i presentats en aquesta Sindicatura 
de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb la normativa 
aplicable, el 29 de juny de 2011, juntament amb l’informe d’auditoria. 

Aqueix informe d’auditoria és resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, duu a terme la Intervenció 
General de la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria que ha 
contractat. En aquest informe s’emet una opinió sense advertiments. No obstant això, hi 
ha dos paràgrafs d’èmfasi que deriven de dues incertituds relatives a la viabilitat del 
projecte i al desenllaç de diversos litigis. 

De conformitat amb els objectius que descrivim en l’apartat 1, la fiscalització que hem 
dut a terme ha consistit a revisar si ha estat degudament aplicada la normativa 
comptable i de gestió relacionada amb els moviments que la CDL ha registrat en 
l’exercici 2010 en la partida “D’altres despeses d’explotació”, i a comprovar que la 
formalització i la presentació dels comptes anuals han estat adequats. 

D’acord amb això, hem fet les proves d’auditoria financera que hem considerat 
pertinents de conformitat amb els “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol, i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura aplegades en el “Manual de fiscalització” de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit a fer proves selectives, revisar el control intern i 
altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius que 
perseguíem i l’abast que hem assenyalat més amunt. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Segons els objectius de la fiscalització que indiquem en l’apartat 1, i amb l’enfocament 
que descrivim en l’apartat 2.1, hem revisat si la CDL ha complit la legalitat vigent 
aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, amb relació a l’àrea 
fiscalitzada, durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2010. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, si s’han complit 
els aspectes rellevants que fonamentalment estableixen les normes següents: 
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Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici 2010. 

- Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa, 
Financera i d’Ordenació de la Generalitat. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Societats de Capital. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1564/1989, 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. 

Normes específiques de l’entitat 

- Acord de 24 d’octubre de 2000, del Govern Valencià, pel qual s’acorda la 
constitució de la Ciutat de la Llum, SA. 

- Estatuts de la Societat. 

Contractació 

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

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

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

Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 
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- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/733/2010, de 25 de març, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que cal 
incorporar en la memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat, 
explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes a què són subjectes les 
entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 

En l’Informe de l’exercici 2009 vàrem analitzar les instruccions de contractació i el 
perfil del contractant de la CDL, i hi observàrem determinats incompliments per a 
l’esmena dels quals suggeríem una sèrie de recomanacions. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, la Sindicatura emetrà un informe 
sobre el seguiment, pel conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, del treball 
especial realitzat sobre les instruccions de contractació i el perfil de contractant. En 
aquest informe es podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les millores que la 
CDL ha introduït amb relació a les qüestions esmentades. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball que hem dut a terme, amb l’abast que indiquen en 
l’apartat 2.1, s’han posat de manifest els fets o circumstàncies que enumerem en els 
paràgrafs a), b), c), d) i e) i que afecten significativament l’adequació de la partida 
“D’altres despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys, als principis 
comptables aplicables i la correcta presentació dels comptes anuals. 

a) Com diem en l’apartat 5.1, la CDL no ha registrat comptablement la cessió d’una 
nau industrial que ha rebut de forma gratuïta. Tanmateix, d’acord amb el que 
disposa la normativa comptable, caldria haver comptabilitzat el dret d’ús, pel 
valor raonable del bé cedit, en el compte “Drets sobre actius cedits en ús” de 
l’epígraf “Immobilitzat intangible” de l’actiu del balanç, que té per contrapartida 
el compte “Valor del dret d’ús dels béns cedits” del patrimoni net. 

 Així mateix, per la depreciació experimentada durant el període de cessió, 
s’hauria d’amortitzar el dret d’ús i, simultàniament, traslladar l’import comprès en 
el patrimoni net al compte de pèrdues i guanys, utilitzant a aquest fi el compte 
d’ingressos “Drets d’ús transferits al resultat de l’exercici”. 

b) D’acord amb el que descrivim en l’apartat 5.1, la CDL no ha comptabilitzat al 
tancament de l’exercici 2010 unes despeses excepcionals, que segons els principis 
comptables de la meritació i de prudència, hauria d’haver registrat en la partida 
“D’altres resultats” del compte de pèrdues i guanys per un import 376.486 euros. 
En conseqüència, el resultat de l’exercici es troba sobrevalorat en aquesta 
quantitat. 

c) Com detallem en l’apartat 5.3, la CDL ha constituït una provisió de 374.072 euros 
per a afrontar el contenciós que manté amb l’empresa encarregada de la gestió del 
complex audiovisual Ciutat de la Llum d’Alacant. Els administradors consideren 
que és poc probable que se’n puguen derivar perjudicis patrimonials o de 
qualsevol altra índole per a la Societat que superen la quantitat esmentada. No 
obstant això, els assessors legals de la CDL no han confirmat aquest punt en la 
resposta a la sol·licitud que els ha fet aquesta Sindicatura. Per tant, no podem 
assegurar amb prou fiabilitat si la provisió registrada és adequada. 

d) Com exposem en l’apartat 5.3, la Societat no ha comptabilitzat ni estimat els 
interessos meritats al tancament de l’exercici per les operacions pendents de 
pagament que incorren en mora. Per tant, ignorem l’efecte que podria tenir sobre 
els comptes anuals que aquests interessos fossen degudament calculats i 
comptabilitzats. 

e) La CDL va formalitzar el 23 de febrer de 2010 un conveni amb l’entitat pública 
Radiotelevisió Valenciana del qual es deriven unes despeses de 170.959 euros per 
a l’exercici esmentat que la Societat no ha pas registrat comptablement. Per 
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aquesta raó, el resultat de l’exercici es troba sobrevalorat en aqueix import, tal 
com indiquem en l’apartat 6.5. 

Addicionalment, afegim tot seguit altres aspectes d’interès que han estat posats de 
manifest en el curs de la fiscalització que hem dut a terme: 

a) Com descrivim en l’apartat 5.1, igual que en exercicis anteriors, hi ha una 
desproporció significativa entre els ingressos i les despeses compresos en el 
compte de pèrdues i guanys. Això ha ocasionat que els fons propis a 31 de 
desembre de 2010 presenten un valor negatiu de 28.361.077 euros. 

 En vista d’això, la CDL manifesta en la nota 2.5 de la memòria que el seu 
accionista únic facilita el suport financer imprescindible per a garantir el 
funcionament de la Societat. 

 Mentre la CDL no genere excedents econòmics que li permeten d’autofinançar-se, 
el procés de descapitalització continuat exigirà aportacions creixents del soci únic 
i capitals aliens per a mantenir l’activitat. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball realitzat, amb l’abast que descrivim en l’apartat 2.2, s’han 
posat de manifest durant l’exercici 2010 els següents incompliments de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics amb relació a l’àrea fiscalitzada. 

a) Com diem en l’apartat 5.3, l’aportació econòmica que la CDL fa a la Fundació 
Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la Comunitat Valenciana és subjecta a la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Tanmateix, aqueixa llei no regula pas l’atorgament de subvencions per les 
societats mercantils públiques, ja que aquesta és una activitat que només 
competeix a les administracions públiques. 

b) Com indiquem en l’apartat 5.3, la Societat té formalitzat un contracte de 
col·laboració amb una productora audiovisual. L’expedient no conté la 
documentació necessària que acredite l’equivalència entre l’import que ha satisfet 
la CDL i la difusió publicitària que ha rebut de la productora, cosa indispensable 
per a determinar l’onerositat del contracte i l’adequada qualificació jurídica 
d’aquest. 

c) S’han fet, o estan pendents de fer-se, pagaments per import de 1.670.359 euros, 
que superen el termini que fixa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
tal com hem observat en l’apartat 5.3. 

d) En l’apartat 6.4 indiquem els aspectes significatius que han sorgit en la 
fiscalització amb relació al compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la Societat 

Mitjançant l’Acord de 24 d’octubre de 2000, del Govern Valencià, s’acorda la 
constitució de la CDL i s’aproven els estatuts d’aquesta. 

L’Acord esmentat estableix que la Societat té la forma d’anònima, que es regirà per les 
normes de dret privat aplicables a aquest tipus de societat i que es considera empresa de 
la Generalitat d’acord amb l’article 5 de la LHPG, Llei per la qual es regularà en 
aquelles matèries que li siguen aplicables. 

Detallem tot seguit el seu objecte social, d’acord amb els seus Estatuts: 

- La promoció, organització, gestió i contractació de totes aquelles activitats que 
requeresca la construcció, posada en funcionament i explotació de l’actuació 
denominada Ciutat de la Llum, delimitada en el Pla especial director d’usos i 
infraestructures (PEDUI) “Ciutat de la Llum” en l’àmbit qualificat com a sòl lúdic i 
recreatiu, en el terme municipal d’Alacant, i de totes aquelles instal·lacions i 
activitats que hi haja a la Ciutat de la Llum o s’hi desenvolupen. 

- La construcció, posada en funcionament i explotació d’instal·lacions audiovisuals i 
cinematogràfiques de qualsevol gènere, i també la construcció, instal·lació, gestió i 
explotació de totes aquelles activitats que tinguen relació amb l’hostaleria i el 
lleure; tot això ho podrà portar a cap la Societat, sia de manera directa, sia 
mitjançant cessió a tercers, en qualsevol de les formes jurídicament permeses. 

Actualment el capital social de la Ciutat de la Llum puja a 104.270.700 euros, 
representat per 1.737.845 accions nominatives, de 60 euros de valor nominal 
cadascuna, propietat al 100% de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat 
Valenciana, SAU (SPTCV). 

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

El 9 de desembre de 2008 la Ciutat de la Llum va constituir la Fundació Centre 
d’Estudis Ciutat de la Llum de la Comunitat Valenciana, que té per objecte 
desenvolupar i executar activitats relacionades amb la indústria, la cultura, l’educació i 
la recerca en arts i ciències audiovisuals, televisives i cinematogràfiques que tinguen 
lloc en el complex Ciutat de la Llum. 

4.2 Activitat que s’ha desenvolupat en l’exercici 

La Memòria dels comptes anuals reflecteix com a activitat de l’exercici la que de 
manera resumida descrivim seguidament: 
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- Han continuat les feines de construcció de la fase II de les instal·lacions del 
complex industrial audiovisual Ciutat de la Llum, amb el manteniment de les 
instal·lacions i edificacions acabades i amb l’explotació en fase de prova de les 
instal·lacions cinematogràfiques ja finides. Així mateix, igual que en exercicis 
anteriors, s’han fet activitats de promoció del complex i del Centre d’Estudis. 

- La Societat va formalitzar l’any 2000 un contracte d’assessorament i orientació o 
supervisió general amb Aguamarga Gestió d’Estudis, SL (en avant, Aguamarga), 
que fou ampliat mitjançant sengles addendes en 2004 i en 2005. D’acord amb 
aquests documents –de què informa la memòria de comptes anuals fiscalitzats i que 
han estat àmpliament comentats en informes de fiscalització d’exercicis anteriors–, 
Aguamarga gestionarà el complex industrial de produccions audiovisuals fins a 
l’any 2014, i s’estableix com a data de començament del període d’explotació 
experimental el 1r. d’agost de 2008, que era quan havia d’estar acabada la fase II 
de construcció del complex. 

El setembre de 2010 va finir la construcció de l’edifici d’administració, element 
considerat “essencial” dins la fase II del complex. 

El retard en el lliurament d’elements essencials comporta automàticament la 
pròrroga del termini del contracte per un període igual al temps real d’explotació 
experimental perdut. 

El 22 d’octubre de 2010, la CDL, mitjançant un requeriment notarial, comunicà a 
Aguamarga la resolució del contracte i de les addendes posteriors perquè aquesta 
l’havia incomplit. En l’actualitat hi ha procediments judicials iniciats per totes dues 
part, els quals analitzem en l’apartat 5.3. 

- La CDL té cedits els drets de gestió i explotació integral del Centre d’Estudis 
Ciutat de la Llum d’Alacant a la Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la 
Comunitat Valenciana. Tanmateix, la CDL l’any 2010 no ha repercutit el cànon de 
cessió a la Fundació a causa de les pèrdues que aquesta ha tingut durant l’exercici 
esmentat. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

Situació financera i patrimonial 

Com podem observar en el quadre 2 de l’apartat 5.2 d’aquest Informe, igual que en 
exercicis anteriors, hi ha una desproporció significativa entre els ingressos i les 
despeses, cosa que ocasiona que els fons propis de la CDL al tancament de l’exercici 
que hem fiscalitzat presenten un valor negatiu de 28.361.077 euros i que el balanç 
mostre, en la mateixa data, un dèficit en el seu fons de maniobra de 68.547.440 euros. 

En vista d’això, la CDL, en la nota 2.5 de la memòria, manifesta que la Societat 
Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU, propietat al 100% de la 
Generalitat, en la seua condició d’accionista únic, facilita el suport financer 
imprescindible per a garantir el funcionament de la Societat. 

Per tant, mentre la Societat no genere excedents econòmics que li permeten 
d’autofinançar-se, el procés de descapitalització continuat exigirà creixents aportacions 
financeres del soci únic i de capitals aliens per a continuar l’activitat. 

Immobilitzat cedit a la CDL 

En virtut d’un conveni formalitzat el 8 de maig de 2006, la SPTCV va cedir 
gratuïtament a la CDL l’ús d’una nau industrial per a ser utilitzada com a edifici de 
suport en els rodatges filmats a l’exterior. La duració del període de cessió és de vuit 
anys prorrogable. 

La CDL no ha registrat comptablement aqueixa cessió. Tanmateix, d’acord amb el que 
disposa la normativa comptable, hauria d’haver comptabilitzat el dret d’ús pel valor 
raonable del bé cedit en el compte “Drets sobre actius cedits en ús” de l’epígraf 
“Immobilitzat intangible” de l’actiu del balanç, compte que té per contrapartida el 
compte “Valor del dret d’ús dels béns cedits” del patrimoni net. 

Així mateix, per la depreciació que s’ha experimentat durant el període de cessió, 
caldria amortitzar el dret d’ús i, simultàniament, traslladar l’import recollit en el 
patrimoni net al compte de pèrdues i guanys, utilitzant amb aquesta finalitat el compte 
d’ingressos “Drets d’ús transferits al resultat de l’exercici”. 
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Immobilitzat cedit per la CDL 

a) Cessió a Aguamarga 

D’acord amb el que estableix el contracte formalitzat amb Aguamarga de què parlem en 
l’apartat 4.2, la CDL va cedir en l’exercici 2006 el dret d’ús de les infraestructures, 
edificacions i instal·lacions que corresponen a la fase I del complex industrial 
audiovisual Ciutat de la Llum, juntament amb l’equipament i el mobiliari necessaris. La 
cessió es va fer per tal que Aguamarga pogués prestar els serveis d’explotació 
experimental dels béns cedits. Com a contraprestació, Aguamarga ha de satisfer un 
percentatge dels ingressos que obtindrà per la prestació d’aquests serveis. L’any 2010 
els ingressos comptabilitzats per aquest concepte foren de 166.910 euros més IVA. 

Respecte a la cessió esmentada, val a dir que no hi ha una valoració econòmica dels 
béns cedits, cosa que implica que en la memòria dels comptes anuals no conste quina és 
la quantia dels béns cedits, informació que hauria de ser preceptiva. 

Addicionalment, cal assenyalar que l’any 2009 la CDL també va cedir determinats béns 
de la fase II del complex, sense que la formalització corresponent haja estat portada a 
cap. La memòria tampoc no n’informa de la valoració econòmica. 

Finalment, cal esmentar que, a requeriment d’Aguamarga, es varen executar obres 
d’infraestructures altres que les que estableix el contracte de referència. No figura en 
l’expedient que la CDL haja motivat aquests canvis i que els haja aprovats, ni tampoc 
no s’han formalitzat en el corresponent document contractual. 

b) Cessió a la Fundació Centre d’Estudis de la Ciutat de la Llum 

El 14 d’abril de 2009, la CDL va cedir a aquesta Fundació els drets de gestió i 
explotació integral de l’immoble en què s’ubica l’escola de formació cinematogràfica i 
audiovisual dins el complex industrial audiovisual Ciutat de la Llum. Juntament amb 
l’immoble cedí els béns mobles, els equipaments, la maquinària, els equips, les 
instal·lacions i l’utillatge que s’hi integren. La cessió té una durada de deu anys i la 
contraprestació consisteix en un cànon que resulta d’aplicar un 30% als beneficis que 
haja obtingut la Fundació. Igual que l’any 2009, com que aquesta ha tingut pèrdues, la 
CDL no ha obtingut ingressos per la cessió en l’exercici 2010. 

Per altra banda, la memòria dels comptes anuals no informa de la quantia econòmica a 
què pugen els béns objecte de cessió. 

c) Arrendament de les instal·lacions per a explotar un laboratori cinematogràfic 

En virtut d’un contracte subscrit el 30 d’octubre de 2009, la CDL va arrendar a una 
entitat mercantil les instal·lacions per a explotar un laboratori en el complex industrial 
audiovisual Ciutat de la Llum, juntament amb el mobiliari i l’equipament tècnic 
existent, per un termini de deu anys i per un preu constituït per un cànon fix de 
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12.000 euros més IVA i un cànon variable determinat per la facturació neta anual 
derivada dels serveis que l’arrendatari haja prestat des del laboratori. 

No hi ha una valoració econòmica dels béns cedits i la CDL no ofereix cap informació 
relativa a la cessió en la memòria dels comptes anuals. 

Com a conclusió de tot el que hem dit amb relació a les cessions que la CDL ha fet, 
enunciem tot seguit les recomanacions que convindria que la Societat tingués en 
compte per a aconseguir una gestió adequada de l’immobilitzat: 

- Cal fer una relació detallada, exhaustiva i valorada de tots els béns cedits a 
tercers per a explotar-los, i cal informar-ne en la memòria dels comptes anuals. 

- S’haurien de formalitzar tots els annexos i actes de lliurament i recepció que 
dispose el contracte. 

- Prèviament a la cessió d’elements d’immobilitzat, la CDL hauria d’elaborar una 
memòria detallada en què justificàs exhaustivament que hi ha un equilibri entre 
el valor econòmic dels béns cedits i la contraprestació rebuda a canvi. 

D’altres resultats 

En la partida “D’altres resultats” del compte de pèrdues i guanys figuren, com a 
ingressos excepcionals, 419.429 euros que es corresponen amb la indemnització que la 
companyia asseguradora de les instal·lacions del complex va satisfer per a cobrir els 
danys causats pel granísol i les pluges torrencials. La indemnització cobreix la totalitat 
de les despeses que la CDL estima que han originat aquests sinistres. 

Al tancament de l’exercici que hem fiscalitzat, les despeses executades i 
comptabilitzades per aquest concepte ascendeixen a 42.943 euros; la resta queden 
pendents d’executar i comptabilitzar en els pròxims exercicis. En aplicació dels 
principis comptables de la meritació i de prudència, la CDL, a 31 de desembre de 2010, 
hauria d’haver imputat a la partida “D’altres resultats” del compte de pèrdues i guanys 
unes despeses excepcionals per import de 376.486 euros, ja que les pèrdues derivades 
del sinistre han tingut lloc en l’exercici fiscalitzat. En conseqüència, el resultat es troba 
sobrevalorat en la quantitat esmentada. 

Deterioració 

La CDL no ha pas avaluat al tancament de 2010 si hi ha cap indici de la deterioració de 
valor d’algun element de l’immobilitzat material, com disposa la norma segona de 
l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual 
s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies; per consegüent, recomanem que en exercicis futurs la Societat faça 
aquesta avaluació. 
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Memòria 

Independentment del que hem dit amb referència a l’immobilitzat que ha cedit la CDL, 
de l’anàlisi del contingut de la memòria es desprèn el següent: 

- Caldria que les notes referents a les normes de registre i valoració de 
l’immobilitzat intangible i de l’immobilitzat material indicassen els criteris que 
hom ha utilitzat per a determinar les correccions valoratives per deterioració. 

- Les notes d’actius i passius financers haurien de mostrar el valor en llibres de 
cada categoria d’instrument financer, d’acord amb els models que determina a 
aquest fi el Pla General de Comptabilitat. 

- La nota sobre actius financers hauria de presentar una anàlisi del moviment dels 
comptes correctors representatius de les pèrdues per deterioració originades pel 
risc de crèdit. 

- En la informació referent al personal de la Societat hauria de constar el detall 
del personal assalariat al final de l’exercici per tipus de contracte i gènere. 

Actes del Consell d’Administració 

L’article 20.1 dels Estatuts estableix que el Consell d’Administració es reunirà almenys 
una vegada cada tres mesos. Tanmateix, de la revisió de les actes es desprèn que l’any 
2010 només s’ha reunit el 30 de març. 
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5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

Tot seguit, expressat en euros, mostrem el balanç de la CDL a 31 de desembre de 2010, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 155.560.435 150.838.361 3,1% 

Immobilitzat intangible 185.168 425.333 (56,5%) 

Immobilitzat material 155.372.004 149.607.618 3,9% 

Inversions financeres a llarg termini 3.263 3.263 0,0% 

Deutors comercials no corrents 0 802.147 (100,0%) 

ACTIU CORRENT 6.210.525 8.204.828 (24,3%) 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 3.635.733 3.985.503 (8,8%) 

Inversions financeres a curt termini 400 786.038 (99,9%) 

Perioditzacions a curt termini 1.867.564 2.913.706 (35,9%) 

Efectiu i actius líquids equivalents 706.828 519.581 36,0% 

Total actiu 161.770.960 159.043.189 1,7% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET (28.361.077) (8.192.221) (246,2%) 

Fons propis (28.361.077) (8.192.221) (246,2%) 

PASSIU NO CORRENT 115.374.072 115.000.000 0,3% 

Provisions a llarg termini 

Deutes amb empr. del grup i assoc. a llarg termini 

374.072 

115.000.000 

0 

115.000.000 

- 

0,0% 

PASSIU CORRENT 74.757.965 52.235.410 43,1% 

Provisions a curt termini 52.175 75.120 (30,5%) 

Deutes a curt termini 11.872.470 7.890.922 50,5% 

Deutes amb empr. del grup i assoc. a curt termini 54.889.587 38.308.529 43,3% 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 7.943.733 5.960.839 33,3% 

Total patrimoni net i passiu 161.770.960 159.043.189 1,7% 

Quadre 1 

Mostrem tot seguit, expressat en euros, el compte de pèrdues i guanys de la CDL de 
2010, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis  172.910 304.344 (43,2%) 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat 86.046 648.672 (86,7%) 

D’altres ingressos d’explotació 1.159.177 830.603 39,6% 

Despeses de personal (988.696) (957.417) (3,3%) 

D’altres despeses d’explotació (12.076.200) (12.322.139) (2,0%) 

Amortització de l’immobilitzat (5.522.759) (5.475.572) 0,9% 

D’altres resultats 456.150 112.326 306,1% 

Resultat d’explotació (16.713.372) (16.859.183) 0,9% 

Ingressos financers 43.379 135.458 (68,0%) 

Despeses financeres (3.498.864) (7.601.296) (54,0%) 

Incorporació de despeses financeres a l’immobilitzat 0 94.738 (100,0%) 

Resultat financer (3.455.485) (7.371.100) 53,1% 

Resultat abans d’imposts (20.168.857) (24.230.283) 16,8% 

Resultat exercici operacions continuades (20.168.857) (24.230.283) 16,8% 

Resultat de l’exercici (20.168.857) (24.230.283) 16,8% 

Quadre 2 

Com hem dit en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès l’àrea “D’altres 
despeses d’explotació” de l’exercici 2010. 

Aquestes despeses, per import de 12.076.200 euros, representen el 54,7% de les 
despeses registrats amb càrrec al compte de pèrdues i guanys de 2010, amb una 
disminució d’un 2,0% respecte a l’exercici anterior. Exposem en els apartats següents 
els aspectes més significatius que hem observat com a resultat de la fiscalització que 
hem dut a terme sobre aquestes despeses. 
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5.3 D’altres despeses d’explotació 

Detallem en el quadre següent, expressat en euros, el saldo d’aquesta partida, per 
import de 12.076.200 euros, comparat amb l’exercici anterior. 

 

Comptes 2010 2009 Variació 

Arrendaments i cànons 8.220 60.211 (86,3%) 

Reparacions i conservació 1.988.676 1.929.407 3,1% 

Serveis de professionals independents 3.492.026 3.943.964 (11,5%) 

Primes d’assegurances 119.023 174.826 (31,9%) 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 5.465.845 5.163.170 5,9% 

Subministraments 626.573 675.503 (7,2%) 

D’altres serveis 170.114 170.307 (0,1%) 

D’altres tributs 205.723 204.751 0,5% 

Total 12.076.200 12.322.139 (2,0%) 

Quadre 3 

Hem seleccionat una mostra representativa del 60,6% de les despeses anteriors a fi de 
verificar que s’adeqüen als principis comptables generalment acceptats, i també als 
principis de control intern i bona gestió financera. Com a resultat del treball realitzat, 
hem detectat els aspectes que enumerem tot seguit: 

- Formen part de les despeses incloses en el compte “Serveis de professionals 
independents” 1.843.473 euros que Aguamarga ha satisfet en virtut del que 
estableix el contracte d’arrendament de serveis d’assessorament i orientació o 
supervisió general esmentat en l’apartat 4.2. 

 Aquestes despeses presenten el detall següent, expressat en euros: 
 

Concepte Import 

Assessorament i orientació general 1.256.778 

Màrqueting, promoció i posada en marxa del complex audiovisual 412.899 

Aportació a produccions audiovisuals que proven les instal·lacions  173.796 

Total 1.843.473 

Quadre 4 

 Havent considerat que hi havia determinats incompliments contractuals, la CDL, el 
22 d’octubre de 2010, va cursar un requeriment per conducte notarial a Aguamarga, 
pel qual la instava a avenir-se a reconèixer i acceptar la resolució del contracte, i, 
per tant, a liquidar el contracte econòmicament i de manera consensuada, i 
seguidament a desocupar les instal·lacions. 
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 En vista de la negativa d’Aguamarga, el 15 de novembre la CDL li va requerir altra 
vegada per conducte notarial la resolució contractual, i li anunciava, si més no, el 
desistiment unilateral del contracte i li oferia una liquidació provisional del 
contracte; resolució i desistiment que Aguamarga també rebutjà, tot i que acceptà i 
retirà el pagament de 711.989 euros que la CDL li oferia en concepte de liquidació. 

 Al seu torn, Aguamarga va iniciar un procediment ordinari contra la CDL en què 
requeria la condemna al pagament d’1.140.015 euros. La CDL s’oposà a la 
demanda perquè considerava que el contracte havia estat resolt extrajudicialment el 
15 de novembre de 2010, data en què es varen liquidar les quantitats que les parts 
es devien. 

 Paral·lelament a aquest procediment, el 24 de novembre de 2010 la CDL va 
formular una demanda de judici declaratiu en què sol·licitava la resolució del 
contracte i també una indemnització per danys i perjudicis d’1.200.000 euros. 

 Aguamarga, en la resposta a la demanda esmentada, s’hi oposà i sol·licità el 
pagament dels cànons de desembre i gener (441.045 euros) i una indemnització per 
danys morals de 2.300.000 euros. En cas que hom estimàs resolt el contracte, 
sol·licitaria una indemnització per danys i perjudicis de 10.300.000 euros. 

 Amb relació a aquests litigis, la CDL ha constituït una provisió de 374.072 euros 
amb càrrec al compte “Serveis de professionals independents”, ja que els 
administradors entenen que és poc probable que se’n puguen derivar perjudicis 
patrimonials o de qualsevol altra índole per a la Societat superiors a la quantitat 
esmentada. No obstant això, els assessors legals no han pas confirmat aquest punt 
en la resposta a la sol·licitud que ha fet aquesta Sindicatura. Per això, no es pot 
determinar amb prou fiabilitat si la provisió registrada és adequada. 

- Entre les despeses del compte esmentat en el punt anterior, també hi ha 286.000 
euros en concepte d’aportació econòmica a la Fundació Centre d’Estudis Ciutat de 
la Llum de la Comunitat Valenciana. Amb relació a aquesta despesa val a dir que, 
d’acord amb el que prescriu l’article 2.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, l’aportació és subjecta a aquesta Llei, atès que el 
pressupost de la Fundació no s’integra en els pressuposts generals de 
l’administració a què pertany. En aquest sentit, la Llei mencionada no regula 
l’atorgament de subvencions per les societats mercantils públiques, ja que aquesta 
és una activitat que només competeix a les administracions públiques. 

 Per altra banda, també hem d’afegir que, prèviament a la concessió de la despesa, 
en l’expedient no figura pas un informe motivat en què es determinen les 
necessitats que hom pretén cobrir fent aquesta despesa. 

- El principal component de despesa del compte “Publicitat, propaganda i relacions 
públiques” són els patrocinis concedits, amb una quantia que en l’exercici 2010 
puja a 4.618.913 euros. Aquest import s’estructura de la manera següent: patrocinis 
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de llargmetratges, 4.525.196 euros; patrocini de clubs esportius, 311.519 euros, i 
patrocinis de diversos festivals de cinema, 97.349 euros. 

 Per la seua importància quantitativa, hem analitzat els patrocinis de llargmetratges i 
els de clubs esportius, on hem detectat els punts següents: 

 Patrocini de llargmetratges 

 La despesa més significativa per patrocini de llargmetratges, amb una quantia de 
3.585.485 euros, prové d’un contracte de col·laboració subscrit amb una 
productora, mentre que l’import restant (939.711 euros) és conseqüència de la 
convocatòria pública anunciada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 7 
de febrer de 2007, en virtut de la qual es patrocinaven obres audiovisuals 
realitzades a la Comunitat Valenciana. Des de l’exercici 2008 ençà, aquesta 
competència correspon únicament a l’Institut Valencià de l’Audiovisual. 

 Amb relació a la despesa que sorgeix del contracte de col·laboració esmentat, cal 
destacar: 

- El 29 de novembre de 2007 la CDL va formalitzar amb una productora un 
contracte de col·laboració perquè aquesta dugués a terme de quatre a vuit obres 
anuals en el complex Ciutat de la Llum i localitzacions de la Comunitat 
Valenciana. La vigència d’aquest contracte comprèn des de l’exercici 2008 fins 
a l’exercici 2011. Com vàrem observar en l’informe de fiscalització de 
l’exercici anterior, la CDL no aplicà en l’adjudicació del contracte els principis 
de publicitat i concurrència. 

- Pel rodatge de cada obra, la productora adquireix el compromís de portar a cap 
una inversió a la Comunitat Valenciana, mentre que la CDL assumeix 
l’obligació de tornar un percentatge de la inversió que la productora haja fet, 
una vegada que aquesta justifique la despesa d’acord amb els requisits que el 
contracte determina. 

- La forma de pagament establida consisteix a anar fent pagaments a compte a 
mesura que cada producció es va executant i un pagament final una vegada 
acabada l’estrena del film, moment en què la CDL entén que es merita la 
despesa. En les accions de difusió que cada estrena comporta, la productora, 
entre altres actuacions, ha de col·locar panells divulgatius del complex Ciutat 
de la Llum. 

- Al llarg dels exercicis 2009 i 2010, el contracte ha estat modificat unes quantes 
vegades a fi d’adaptar a les convocatòries públiques de concessió de 
subvencions de l’Institut Valencià de l’Audiovisual els aspectes següents: 
percentatges que la CDL ha de tornar, pagaments que aquesta Societat ha de fer 
i justificants que la productora ha d’aportar. 



Ciutat de la Llum, SAU. Exercici de 2010 

- 210 - 

- Tenint en compte tot això, de més a més, l’expedient no conté totalment la 
documentació necessària que acredite l’equivalència entre els imports que ha 
satisfet la CDL i la difusió publicitària que ha rebut de la productora, cosa 
indispensable per a determinar l’onerositat del contracte i la seua adequada 
qualificació jurídica. 

- Per acabar, en l’epígraf “Ajusts per periodificació” de l’actiu del balanç de 
situació figuren 1.251.239 euros per pagaments fets a càrrec d’aquest contracte 
de tres produccions que no s’han estrenat encara en el moment de dur a terme 
aquest treball (abril de 2011). Analitzada l’antiguitat dels pagaments, observem 
que 1.208.989 euros provenen dels exercicis 2006 i 2007. Per això recomanem 
que es vinculen els pagaments a compte amb una data límit perquè es porte a 
cap l’estrena, per tal que s’adopten les mesures oportunes en cas que aquesta 
no tinga lloc en la data prevista. 

Patrocinis de clubs esportius 

D’entre els patrocinis concedits a clubs esportius en destaca un de formalitzat amb 
un club de la ciutat d’Alacant, amb una quantia que puja a 300.008 euros. En 
l’apartat 6.4 d’aquest Informe analitzem l’expedient de contractació d’aqueix 
patrocini. 

- A més dels patrocinis, hem observat que en el compte “Publicitat, propaganda i 
relacions públiques” figuren, a càrrec de la CDL, despeses de preestrena dels films 
que formen part del contracte de col·laboració abans esmentat, per un import de 
161.276 euros. Tanmateix, això entra en contradicció amb el que estableix el 
mateix contracte, ja que aquest disposa que la productora es compromet a fer totes 
aquelles activitats promocionals i de repercussió en els mitjans de comunicació que 
es puguen derivar de la col·laboració. 

- D’acord amb el que determina la Resolució de 29 de desembre de 2010, de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació que cal 
incorporar a la memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials, la memòria de la CDL conté una 
nota informativa que indica que al tancament de l’exercici l’import pendent de 
pagament que supera el termini màxim legal ascendeix a 1.159.628 euros. 
Independentment d’això, de la revisió de les mostres seleccionades tant en aquest 
epígraf com en el de fiscalització de la contractació (apartat 6.4 de l’Informe) s’han 
posat de manifest els aspectes que tot seguit enumerem: 

- A més de la quantia reflectida en la memòria, s’han realitzat pagaments per 
import de 510.731 euros que excedeixen el termini legal. Per tant, en conjunt, 
s’han fet o estan pendents de fer-se pagaments, per una quantia que puja a 
1.670.359 euros, que superen el termini que fixa la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
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- La Societat no ha pas comptabilitzat ni estimat els interessos meritats al 
tancament de l’exercici per les operacions pendents de pagament que incorren 
en mora. En conseqüència, ignorem l’efecte que podria tenir sobre els comptes 
anuals l’adequat càlcul i comptabilització d’aquests interessos. 

- Milloraria la informació que es dóna en la memòria si hom hi incloïa l’import 
pendent de pagament per operacions d’immobilitzat que al tancament de 
l’exercici supera el termini màxim legal. 
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6. FISCALIZACIÓ DE LA CONTRATACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de la CDL és subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP). Aquesta Llei defineix tres grups d’entitats a què aplica un 
grau d’intensitat distint: administracions públiques, poders adjudicadors que no són 
Administració pública i altres ens del sector públic. 

Amb relació a aquesta Llei, la Societat entén que forma part de totes aquelles entitats 
que no mereixen la consideració d’administracions públiques ni de poders adjudicadors. 

Això ve determinat per un informe que va emetre l’Advocacia General de la Generalitat 
el 4 d’agost de 2008 en què diu que la CDL no és un poder adjudicador, ja que és una 
entitat de caràcter industrial o mercantil, dictamen que basa en un informe del director 
general del Gabinet Jurídic de la Generalitat de 21 de gener de 2005 que identifica la 
Ciutat de la Llum, SAU, amb aqueixa mena d’entitats. 

En conseqüència, segons la CDL, la seua contractació es regeix pel que disposa 
l’article 176 de la LCSP, i només tenen la condició de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada els contractes subvencionats que preveu l’article 17 de la LCSP. 

Aquesta Sindicatura considera que per a determinar el caràcter mercantil o industrial 
d’una entitat cal atendre a la realitat de la situació en què actua aqueixa entitat i no sols 
a la forma jurídica que ha adoptat. En aquest sentit, d’acord amb la jurisprudència 
europea, es considera que els ens subjectes a la influència dominant d’una 
Administració pública o d’un altre poder adjudicador han estat creat específicament per 
a satisfer necessitats d’interès general que no tinguen caràcter industrial o mercantil, a 
menys que acrediten la concurrència d’aquestes tres condicions: 

- Que operen en condicions normals de mercat. 

- Que tinguen fins lucratius. 

- Que suporten les pèrdues derivades de l’exercici de la seua activitat. 

Només en cas de complir totes tres condicions, la Sindicatura entén que una entitat no 
és un poder adjudicador amb relació a la LCSP, cosa que no es dóna en el cas de la 
CDL. 

Això implica que el règim de contractació aplicable a la Societat és el corresponent als 
poders adjudicadors que no són Administració pública definits en l’article 3.3 de la 
LCSP. 

Per tant, la CDL, en la preparació dels contractes ha de seguir les regles que estableix 
l’article 121 de la LCSP, i en l’adjudicació d’aquells ha d’aplicar el que estipula l’article 
174 per als contractes subjectes a regulació harmonitzada, definits en l’article 13 i 
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següents de la LCSP, i en l’article 175 per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

Això amb independència de les regles generals que estableix la LCSP aplicables a tot el 
sector públic valencià. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació que la CDL ens ha facilitat i que hem contrastat amb la que 
hem obtingut del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el 
quadre següent, en el qual detallem el nombre i l’import dels contractes adjudicats en 
l’exercici, el tipus i el procediment d’adjudicació: 

Tipus de contractes  
Procediment 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Subministraments Negociat 34.464 100,0% 1 100,0% 

 Subtotal 34.464 100,0% 1 100,0% 

Serveis 
Obert 

Negociat 

85.385 

62.372 

57,8% 

42,2% 

1 

1 

50,0% 

50,0% 

 Subtotal 147.757 100,0% 2 100,0% 

Patrocini Obert 440.000 100,0% 2 100,0% 

 Subtotal 440.000 100,0% 2 100,0% 

Total 622.221 100,0% 5 100,0% 

Quadre 5 

De més a més, la Societat ha formalitzat durant 2010 un conveni de col·laboració que 
analitzem en l’apartat 6.5 d’aquest Informe. 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si la CDL ha tramitat degudament la contractació que ha fet en 
l’exercici 2010, hem seleccionat la mostra que detallem en el quadre següent, expressat 
en euros, la qual representa un 90,8% de l’import total adjudicat en l’exercici. 
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Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import de 

l’adjudicació 

008/09 
Negociat sense 
publicitat 

Servei de manteniment dels sistemes de tecnologia 
de la informació i de les comunicacions 

62.372 

001/10 Obert 
Pòlisses d’assegurances del contingut, del continent 
i dels equips electrònics mòbils de la Ciutat de la 
Llum 

85.385 

S/N 
Negociat sense 
publicitat 

Patrocini esportiu temporada 2010/11 Lucentum 300.000 

S/N 
Negociat sense 
publicitat 

Patrocini 9a temporada L’Alqueria Blanca 140.000 

  Total 587.757 

Quadre 6 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documents justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem posat especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i la baremació i 
valoració d’aquests en els procediments que ho requeresquen, i en la justificació i 
motivació de les declaracions d’urgència, atès que impliquen una tramitació especial, 
com estableix la LCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contractació de la CDL. 

Així mateix, hem fet el seguiment d’un contracte que es va adjudicar l’any 2009 i que 
s’ha estat executant el 2010. 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import de 

l’adjudicació 

002/09 
Negociat sense 
publicitat 

Execució de l’obra d’urbanització diferida Ciutat de 
la Llum 

3.096.013 

  Total 3.096.013 

Quadre 7 

Comentem tot seguit els aspectes més significatius que hem observat en la revisió dels 
expedients seleccionats. 

 

 



ىٝ

Ciutat de la Llum, SAU. Exercici de 2010 

- 215 - 

6.4 Incidències posades de manifest durant la fiscalització 

Actuacions administratives prèvies, adjudicació i formalització dels contractes 

a) En la documentació preparatòria dels expedients de patrocini publicitari que són els 
que tenen la referència S/N, no queden acreditades adequadament i suficientment 
les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant els contractes concernits ni la 
idoneïtat de l’objecte i contingut d’aquests per a satisfer-les. 

b) Aquests expedients no contenen la documentació necessària que permeta 
d’acreditar l’equivalència de les prestacions contractades i, per tant, l’onerositat 
dels contractes. 

Així mateix, no es justifica de manera adequada i suficient que no hagen estat 
emprats els procediments de contractació que preveuen els articles 122 i 175 de la 
Llei de Contractes del Sector Públic. 

c) L’expedient 008/09 ha estat tramitat pel procediment negociat sense publicitat per 
raó de la quantia, quan el valor estimat del contracte excedeix el límit que la LCSP 
determina per a aquest procediment. 

d) L’expedient 001/10 ha estat tramitat de forma urgent. Tanmateix, no conté la 
declaració d’urgència, degudament motivada, per l’òrgan de contractació. 

e) En l’expedient 008/09 s’han utilitzat com a criteris d’adjudicació els mitjans 
humans oferts i l’experiència en exercicis anteriors. 

Per altra banda, en l’expedient 008/09 no queda acreditat que els licitadors hagen 
complit dos requisits essencials per a l’adjudicació del contracte com són la 
titulació acadèmica i l’experiència professional, exigits tots dos en el plec de 
prescripcions tècniques. 

f) No s’han inscrit en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat els contractes 
de patrocini publicitari, mentre que en els expedients 008/09 i 001/10 la 
comunicació dels contractes a l’esmentat Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat s’ha fet fora del termini que estableix l’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. 

g) No hi ha evidència documental en els contractes de patrocini publicitari que 
acredite que els patrocinats no es troben incursos en alguna de les prohibicions per 
a contractar que determina la Llei de Contractes del Sector Públic i que estan al dia 
en el compliment de les seues obligacions tributàries i socials. Per altra banda, en 
l’expedient 001/10 no consta el certificat que l’adjudicatari està al dia en el 
compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Administració autonòmica. 
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h) La fórmula que valora la proposta econòmica dels expedients 008/09 i 001/10 no 
permet que la importància concedida en el plec a l’oferta econòmica (50% i 60%, 
respectivament) siga totalment efectiva en relació amb els altres criteris de 
valoració. 

D’altra part, recomanem que la Societat seguesca els criteris que estableix el 
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques respecte a la 
consideració de les propostes temeràries. 

i) No hi ha constància documental en els expedients 008/09 i 001/10 que la valoració 
de les proposicions tècniques s’haja fet abans d’obrir les ofertes econòmiques. 

Addicionalment, la proposició tècnica que aporta cada licitador hauria d’anar en un 
sobre altre que el que continga l’oferta econòmica. 

j) La formalització del contracte i la constitució de la garantia definitiva en 
l’expedient 001/10 s’han fet després d’haver entrat en vigor. 

Contractes menors 

k) La Societat ha tramitat com a contractes menors sis contractes de prestació de 
serveis per un import unitari que supera el límit de 18.000 euros previst en la 
LCSP. Així mateix, dos d’aquests contractes no s’han publicat en el perfil de 
contractant, com disposen les instruccions de contractació de la CDL. 

l) Recomanem a la Societat que implante una aplicació informàtica per a registrar, 
amb una numeració correlativa, tots els expedients de contractes menors que 
permeta d’emetre informes i llistes de gestió per cadascuna de les seues 
característiques. 
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6.5 Anàlisi dels convenis subscrits en l’exercici 

La CDL ha formalitzat l’any 2010 un conveni amb l’entitat pública Radiotelevisió 
Valenciana per mitjà de la seua societat Televisió Autonòmica Valenciana, SA, (TVV) 
en virtut del qual aquesta s’obliga a participar en la promoció i difusió del complex 
Ciutat de la Llum, i també en la realització d’activitats per a fomentar el sector 
audiovisual i prestar-hi suport. La duració del conveni és d’un any prorrogable i 
l’import que la CDL ha de satisfer anualment puja a 200.000 euros. 

De l’anàlisi del conveni es desprèn el següent: 

- No es concreta prou en el conveni en què consisteixen les despeses que la TVV ha 
de fer a canvi de l’aportació econòmica que la CDL ha compromès. 

- La CDL no ha inclòs la despesa comptable meritada l’any 2010, que puja a 
170.959 euros. En conseqüència, el resultat de l’exercici que hem fiscalitzat es 
troba sobrevalorat en l’import esmentat. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe enumerem aquelles incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables de la Societat 
cal que prenguen mesures correctores per a evitar que es repetesquen en exercicis 
futurs. 

De més a més, fem les recomanacions que referim més avall. 

Cal destacar que la Societat, mitjançant un escrit de 29 de juny de 2011 adreçat a 
aquesta Sindicatura de Comptes, ha traslladat les mesures que ha pres per tal d’atendre 
les incidències que assenyalàvem en l’Informe de l’exercici anterior, les quals hem 
comprovat en el curs de la fiscalització. 

a) Considerem oportú mantenir les recomanacions següents que proposàvem en 
l’Informe de l’exercici anterior: 

a.1) La Societat hauria d’atendre totes les recomanacions que fem en l’apartat 5.1 
relatives a la cessió de béns que formen part del seu immobilitzat. 

a.2) Com diem en l’apartat 5.1, la CDL al tancament de cada exercici hauria 
d’avaluar si hi ha indicis de deterioració de l’immobilitzat material. 

a.3) La CDL hauria de prendre les mesures oportunes per a evitar, en tant que 
siga possible, endarreriments en l’execució de les obres 

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

b.1) Caldria que la informació de la memòria sobre ajornaments de pagament 
inclogués la procedent de les operacions d’immobilitzat, com indiquem en 
l’apartat 5.3. 

b.2) Els pagaments a compte que deriven del contracte de col·laboració que 
analitzem en l’apartat 5.3 s’haurien de vincular amb una data límit per a dur a 
terme l’estrena. 

b.3) De la revisió dels expedients de contractació que fem en l’apartat 6.6 
sorgeixen les recomanacions que proposem tot seguit: 

- Cal utilitzar els criteris que estableix el Reglament General de la Llei 
Contractes de les Administracions Públiques per a considerar les 
propostes que presenten els licitadors com a temeràries. 

- Caldria que la proposició tècnica que cada licitador aporte estigués en un 
altre sobre que el que conté l’oferta econòmica. 



ٞ͠

Ciutat de la Llum, SAU. Exercici de 2010 

- 219 - 

- La fórmula que valora la proposta econòmica hauria de permetre que siga 
efectiva la importància relativa que es concedeix en els plecs a l’oferta 
econòmica en relació amb els altres criteris de valoració. 

- Caldria implantar una aplicació informàtica per a registrar, amb una 
numeració correlativa, tots els expedients de contractes menors que 
permeta d’emetre informes i llistes de gestió per cadascuna de les seues 
característiques. 

b.4) Com hem exposat en l’apartat 6.7, en el conveni subscrit amb la 
Radiotelevisió Valenciana caldria concretar les despeses que la TVV ha de fer 
a canvi de l’aportació econòmica que la CDL ha compromès. 
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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 2010 de Ciutat de les Arts i de 
les Ciències, SA (d’ara endavant CACSA o la Societat) es presenten de forma 
adequada, segons els principis comptables que hi són d’aplicació; així com verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de CACSA, i 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. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de CAC, SA estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria 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. Aquests 
comptes han sigut formulats pels administradors de la Societat amb data 31 de març de 
2011, aprovats per la Junta General d'Accionistes el 24 de juny de 2011 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 2011, juntament amb l'informe 
d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria, obligatori d’acord amb la legislació mercantil, 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 d’una 
firma privada d’auditoria. En aquest informe emeten una opinió sense advertiments. 

Així mateix, hem realitzat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’Informe de fiscalització de l’exercici de 2009. 

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 normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, recollides en el 
“Manual de fiscalització 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. 

Amb independència d’aquest treball, la Sindicatura ha realitzat una auditoria d’eficàcia 
dels sistemes d’informació i de control intern, els resultats i les conclusions del qual els 
mostrem en un informe efectuat a l’efecte. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de CACSA, de 
la legalitat vigent d’aplicació en la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual 
durant l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2010. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 
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Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2010. 

- Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Societats de Capital. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1564/1989, 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. 

Normes específiques de l‘entitat 

- Estatuts de la Societat. 

Contractació 

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

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els 
registres oficials de contractes i contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

- 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. 
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Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, del Ministeri d’Economia i Hisenda pel la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que s’ha 
d’incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments 
de pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- 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 Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

En l’informe de l’exercici de 2009 vam analitzar les instruccions de contractació i el 
perfil de contractant de CACSA, observàrem determinats incompliments i formulàrem 
les recomanacions per a esmenar-los. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, la Sindicatura emetrà un informe 
sobre el seguiment per part del conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, del 
treball especial realitzat sobre les instruccions de contractació i el perfil del contractant. 
En aquest Informe es podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les millores 
introduïdes per CACSA en relació amb les qüestions esmentades. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 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) Tal com indiquem en l’apartat 5.2.1, en el compte “Cessions d’ús” de 
l’immobilitzat intangible, figuren 21.473.825 euros en concepte de càrregues 
urbanístiques, satisfetes en exercicis anteriors, dels terrenys integrats al voltant 
del Palau de les Arts, Museu i Planetari, la cessió dels quals a CACSA 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 CACSA. 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 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. 

b) Segons el que indiquem en l’apartat 5.2.2 a, CACSA té cedit el dret d’explotació 
del Palau de les Arts i en percep una renda. 

 D’acord amb el que disposa el Pla General de Comptabilitat, els béns cedits o 
arrendats a tercers s’han de considerar com a “Inversions immobiliàries”. Per 
tant, CACSA ha de quantificar el valor comptable del dit bé, traspassar-lo a 
comptes del citat epígraf i donar-lo de baixa en l’immobilitzat material. 

c) CACSA, després de signar l’acta de recepció, va lliurar en l’exercici de 2009 a 
l’Ajuntament de València, amb destinació a l’ús públic, les obres de construcció 
del pont de l’Assut de l’Or, la quantia global de les quals puja a 63.249.383 
euros. 

 Aquest import, que es troba comptabilitzat en els comptes “Construccions” i 
“Immobilitzat en curs” de l’epígraf d’”Immobilitzat material” de l’actiu, no 
acompleix amb els requisits establits en el Pla General de Comptabilitat per a 
tenir aquesta condició, per la qual cosa caldria donar-lo de baixa a càrrec de 
l’epígraf de “Reserves” del patrimoni net del balanç, d’acord amb el que 
exposem en l’apartat 5.2.2 a. 

 Així mateix, caldria eliminar l’amortització efectuada en 2009 i 2010 que, com 
indiquem en el dit apartat, és d’1.953.107 euros. 
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d) Tal com posem de manifest en l’apartat 5.2.2 f, els terrenys on s’ubiquen les 
illes de cases M1, M2 i M3, es valoraren inicialment pel valor de mercat de 
64.492.000 euros, que era el que constava en l’escriptura pública d’ampliació de 
capital de diners realitzada per la Generalitat. 

 Posteriorment, en l’exercici de 2005 es va incrementar el seu valor en 
18.936.943 euros com a conseqüència dels pagaments expropiadors efectuats per 
CACSA per compte de la Generalitat, amb anterioritat a l’ampliació. Aquests 
pagaments s’haurien d’haver inclòs en el valor de mercat de l’ampliació. 

 Així mateix, pel motiu assenyalat en l’apartat a en 2006, 2008 i 2009 es va 
incrementar el valor dels terrenys en concepte de càrregues urbanístiques en 
10.957.187 euros. 

 Per tant, d’acord amb el que hem indicat en l’apartat citat i en el segon paràgraf 
d’aquest apartat, s’hauria de disminuir el saldo del compte “Terrenys” de 
l’epígraf d’”Immobilitzat material” de l’actiu en 29.894.130 euros, i ser la seua 
contrapartida un càrrec en el compte de “Reserves” del patrimoni net del balanç. 

e) D’acord amb el que hem indicat en l’apartat 5.2.2 f, en relació amb la redacció 
de l’avantprojecte i projecte bàsic de les obres d’urbanització i edificació de la 
parcel·la M3 de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, CACSA hauria de 
comptabilitzar una correcció valorativa en l’epígraf d’”Immobilitzat material”. 

f) A 31 de desembre de 2010, l’import que deu la Fundació Palau de les Arts a 
CACSA com a conseqüència del contracte de cessió dels drets d’explotació del 
Palau de les Arts és de 16.569.276 euros. D’aquest import, CACSA ha qualificat 
com de cobrament dubtós 3.364.198 euros i ha registrat al mateix temps una 
correcció valorativa pel dit import en l’epígraf de “Deutors” de l’actiu del 
balanç. 

 No obstant això, ateses les escasses expectatives de cobrament motivades per 
l’incompliment de la Fundació d’atendre les seues obligacions contractuals, 
CACSA, en aplicació del principi de prudència valorativa, hauria d’haver 
reclassificat com de cobrament dubtós i comptabilitzat una correcció valorativa 
per un import superior al que recullen els seus comptes anuals, tal com fem 
constar en l’apartat 5.2.3 a. 

A més a més, tot seguit indiquem d’altres aspectes d’interès posats de manifest en el 
curs de la fiscalització efectuada: 

a) Tal com descrivim en l’apartat 5.2.4, a 31 de desembre de 2010, el patrimoni net 
de CACSA representa el 57,8% del capital social. Aquesta situació s’origina per 
les pèrdues recurrents derivades de la insuficiència dels ingressos generats en 
cada exercici per fer front a les despeses contretes. Segons un conveni subscrit 
amb la Generalitat el 30 de març de 1999, les pèrdues són finançades per la 
Generalitat mitjançant ampliacions de capital. 
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 La Societat, en l’elaboració dels comptes anuals, ha aplicat el principi d’empresa 
en funcionament, ja que en virtut del conveni anterior, entén que la Generalitat 
continuarà donant el suport necessari per al manteniment de la seua activitat. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, hem detectat 
durant l’exercici de 2010 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) Segons el que hem dit en l’apartat 5.2.2 a, CACSA ha subscrit un acord 
d’ajornament del pagament de la liquidació de les obres del Palau de les Arts 
que contravé  el que disposa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. En 2010 també s’han formalitzat dos contractes, el termini dels qual 
sobrepassa el màxim considerat en aquesta Llei, tal com indiquem en l’apartat 
6.4. 

b) Com exposem en l’apartat 5.2.4, la Societat no ha complit amb el que disposa 
l’article 327 de la Llei de Societats de Capital, ja que ha transcorregut més d’un 
exercici social des que el patrimoni net està per davall de les dues terceres parts 
del capital social, sense que s’hi haja reduït. 

c) S’han realitzat o estan pendents de realitzar pagaments per import de 7.774.811 
euros que superen el termini establit en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, tal com indiquem en l’apartat 5.2.8. 

d) Les contractacions de personal no garanteixen el compliment dels principis de 
publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, d’acord amb el que exposem en l’apartat 
5.4.1. 

e) La formalització dels contractes de dos llocs de nova creació s’ha realitzat abans 
que la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació els aprovés, tal com consta 
en l’apartat 5.4.1. A més a més, s’han modificat les condicions retributives de 
cinc llocs de treball abans de ser autoritzades per la Direcció General de 
Pressuposts. 

f) L’adequat compliment del que disposen els articles 31.2 i 32.2 de la Llei de 
Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 2010 en matèria de 
retribucions de personal, es troba condicionat per allò que n’hem indicat en 
l’apartat 5.4.1. 

g) En els apartats 5.4.2, 6.4 i 6.5 indiquem aquells aspectes significatius sorgits en 
la fiscalització en relació amb el compliment de l’LCSP. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 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. (CACSA). 

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 que regula aquelles matèries que hi siguen 
d’aplicació. Al tancament de l’exercici fiscalitzat depenia de 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. 

A 31 de desembre de 2010, el capital social de CACSA puja a 797.656.000 euros, 
representat per 199.414 accions nominatives de 4.000 euros de valor nominal cada una, 
propietat al 100% de la Generalitat. 

4.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Atenent el contingut del que aplega l'informe de gestió de la Societat de l’exercici de 
2010, l’activitat realitzada s’ha centrat en les actuacions següents: 

- Continuació de les obres de construcció de l’Àgora, així com de les de la 
urbanització dels voltants del pont de la Serradora. 

- Execució de diverses inversions de millora en els quatre edificis principals 
(Museu, Hemisfèric, Umbracle i Oceanogràfic). 

- Augment de la venda d’entrades en un 4,9% respecte de l’exercici anterior, 
arribant els ingressos generats per aquest concepte a la quantia de 23.914.579 
euros. Per recintes destaca l’increment en el Museu, que ha sigut del 6%. 

- S’hi han inaugurat 28 noves exposicions i estrenat 4 pel·lícules. 
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- 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. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS DE CACSA 

5.1 Balanç  

El balanç de CACSA a 31 de desembre de 2010, en euros, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, és el següent: 

 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

         Terrenys i construccions 

         Instal·lacions tècniques i d’altre immob. mat. 

        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 

1.180.513.365 

31.932.324 

1.148.558.339 

833.832.566 

194.249.887 

120.475.886 

22.702 

20.809.741 

366.523 

19.782.133 

55.421 

397.466 

208.198 

1.182.362.038 

32.138.850 

1.150.194.310 

826.882.820 

204.120.936 

119.190.554 

28.878 

16.503.898 

443.832 

15.723.140 

20.944 

106.030 

209.952 

(0,2%) 

(0,6%) 

(0,1%) 

0,8% 

(4,8%) 

1,1% 

(21,4%) 

26,1% 

(17,4%) 

25,8% 

164,6% 

274,9% 

(0,8%) 

Total actiu 1.201.323.106 1.198.865.936 0,2% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET 

Fons propis 

Subvencions, donacions i llegats 

PASSIU NO CORRENT 

Provisions a llarg termini 

Deutes a llarg termini 

PASSIU CORRENT 

Previsions a curt termini 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

Perioditzacions a curt termini 

460.820.208 

416.025.380 

44.794.828 

494.774.214 

0 

494.774.214 

245.728.684 

6.231.413 

216.732.689 

22.728.193 

36.389 

439.746.162 

393.612.846 

46.133.316 

515.818.083 

5.839.795 

509.978.288 

243.301.691 

0 

221.748.929 

21.489.710 

63.052 

4,8% 

5,7% 

(2,9%) 

(4,1%) 

(100,0%) 

(3,0%) 

1,0% 

- 

(2,3%) 

5,8% 

(42,3%) 

Total patrimoni net i passiu 1.201.323.106 1.198.865.936 0,2% 

Quadre 1 
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5.2 Epígrafs més significatius del balanç de situació 

5.2.1 Immobilitzat intangible 

La composició i moviment d’aquest epígraf en l’exercici 2010 han sigut els següents, en 
euros: 

 

Comptes 
Saldo a  

31-12-2010 
Addicions 

Saldo a  

31-12-2010 

Propietat industrial i audiovisual 506.854 0 506.854 

Aplicacions informàtiques 3.780.432 68.931 3.849.363 

Cessions d’ús 31.462.391 0 31.462.391 

Valor total 35.749.677 68.931 35.818.608 

Amortitzacions (3.610.827) (275.457) (3.886.284) 

Immobilitzat net 32.138.850  31.932.324 

Quadre 2 

L’immobilitzat intangible s’eleva a 31.932.234 euros i representa el 2,7% de l’actiu de 
la Societat. 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 CACSA tal com indiquem en l’apartat 5.2.2 e 
del present Informe. Per això recomanem que es documente formalment la 
cessió a CACSA, 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 21.473.825 euros, registrat comptablement en exercicis anteriors 
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 CACSA per a ús públic.  

Com ja vam indicar en informes d’exercicis anteriors, 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 l’import comentat en l’apartat 
b), ja que CACSA assumeix l’execució i el finançament de les obres sense que existisca 
la contrapartida dels drets urbanístics. 
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Per tant, s’hauria de donar de baixa de l’immobilitzat intangible la quantitat de 
21.473.825 euros, 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 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 a l’epígraf de “Reserves” del patrimoni net 
del balanç. 

De l’anàlisi de l’adquisició més significativa del compte “Aplicacions informàtiques”, 
que representa el 47,2% de les altes de l’epígraf, hem observat que la comunicació al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, tant del contracte com de les dues 
addendes formalitzades, s’ha efectuat fora del termini establit en l’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 dit Registre.  

5.2.2 Immobilitzacions materials 

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

31-12-2009 
Addicions Baixes Traspassos 

Saldo a  

31-12-2010 

Terrenys 94.386.131 0 0 0 94.386.131 

Construccions 776.765.663 162.600 (753.423) 13.759.389 789.934.229 

Instal·lacions tècniques 109.837.619 25.819 (190.584) 525.891 110.198.745 

Maquinària 7.524.122 190.773 (222.186) 123.753 7.616.462 

Utillatge 372.323 35.146 (2.287) 0 405.182 

D’altres instal·lacions 127.292.172 490.577 (5.039) 1.800.063 129.577.773 

Mobiliari 10.810.312 321.946 (28.554) 11.122 11.114.826 

Equips proc. informació 3.971.641 231.717 (495.226) (2.990) 3.705.142 

Elements transport 50.126 0 0 0 50.126 

D’altre immobi. material 32.135.872 333.663 (1.444.884) 348.869 31.373.520 

Construcció en curs 118.955.713 17.370.865 0 (16.062.356) 120.264.222 

Inst. tècniques en muntatge 4.000 30.109 0 (34.109) 0 

Maquinària en muntatge 5.909 123.753 0 (123.753) 5.909 

D’altres instal. en muntatge 139.638 (43.727) 0 0 95.911 

Continguts en curs 43.606 412.117 0 (345.879) 109.844 

Acomptes 41.688 0 (41.688) 0 0 

Valor total 1.282.336.535 19.685.358 (3.183.871) 0 1.298.838.022 

Amortitzacions (132.142.225) (20.340.816) 2.203.358 0 (150.279.683) 

Immobilitzat net 1.150.194.310    1.148.558.339 

Quadre 3 

a) Altes de l’exercici 

Les altes de l’exercici de 2010, que pugen a 19.685.358 euros, n’inclouen 17.370.865   
–el 87,4% del total–, comptabilitzats en el compte “Construccions en curs”, dels quals 
10.450.292 euros corresponen a la construcció de l’Àgora i 5.113.870 euros a les obres 
d’urbanització de l’entorn del pont de l’Assut de l’Or. 

Hem seleccionat per a revisar-la, una mostra de 17.415.606 euros que representa el 
88,5% 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 

Tal com vam indicar en l’informe de l’exercici anterior, el primer de setembre de 2009 
va tenir lloc la liquidació de les obres i el seu cost final va ser de 382.572.261 euros. 
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L’execució d’aquestes obres va presentar diverses incidències que es van fer constar en 
els informes d’exercicis anteriors i que no s’han esmenat en el present exercici. 

Pel que fa a la liquidació de les obres formalitzada en 2009, continua pendent de ser 
completada amb la pertinent certificació final de les obres executades i un informe 
tècnic, tot això d’acord amb el que preveu l’article 12 de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’Ordenació d’Edificació, que indica que són obligacions del director de les 
obres, entre altres, subscriure’n el certificat final, així com conformar les certificacions 
parcials i la liquidació final de les unitats executades i si escau, amb els visats que 
siguen preceptius. 

El 2 d’agost de 2010 es va formalitzar un acord pel qual s’ajorna fins als exercicis 2011 
i 2012 el pagament del 75% de la liquidació de les obres, la quantia total del qual és de 
8.209.226 euros. Aquest ajornament supera el termini de pagament considerat en 
l’article 4.1 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. D’altra banda comporta el 
pagament d’interessos per un import de 141.187 euros que han fet efectius en els 
exercicis 2010 i 2011. 

El tràmit de la liquidació no pot substituir la recepció de l’obra que comporta 
l’assistència d’un facultatiu de CACSA i d’un altre encarregat de la direcció de les 
obres, circumstància que a la data de realització del present treball (juliol de 2011) no 
s’ha produït. 

La Societat té cedit el dret de l’explotació del Palau a la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia perquè s’encarregue de realitzar la gestió 
directa de les activitat objecte de l’explotació, i percep per dita gestió una renda anual 
de 5.500.000 euros més IVA. 

D’acord amb el que disposa el Pla General de Comptabilitat, els béns arrendats o cedits 
a tercers s’han de considerar com a “Inversions immobiliàries”. Per tant, CACSA ha de 
quantificar el valor comptable del dit bé, traspassar-lo a comptes del citat epígraf i 
donar-lo de baixa en l’immobilitzat material. 

Obres de construcció de l’Àgora 

En l’exercici de 2010 les altes registrades per les obres de construcció de l’Àgora han 
sigut de 10.450.292 euros i, a 31 de desembre de 2010, l’import executat era de 
76.909.056 euros. 

El seguiment de l’expedient d’aquestes obres l’analitzem en l’apartat 6.4 del present 
Informe. Amb independència del que hem expressat en el dit apartat, cal dir que el 
termini de pagament de les certificacions és de cinc anys i nou mesos des que CACSA 
les registre d’entrada. Aquesta situació du emparellada la meritació dels interessos. Els 
interessos meritats i comptabilitzats en 2010 relatius a aquesta obra són de 994.892 
euros. 
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Urbanització de l’entorn del pont de l’Assut de l’Or 

Les altes comptabilitzades en 2010 per les obres d’urbanització de l’entorn del pont de 
l’Assut de l’Or han sigut de 5.113.870 euros i al tancament de l’exercici fiscalitzat, 
l’import executat puja a 6.564.188 euros. 

En l’apartat 6.4 del present Informe s’ha efectuat un seguiment de l’expedient relatiu a 
aquestes obres. 

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

L’execució de les obres va concloure en l’exercici de 2008 i l’acta de recepció es va 
formalitzar el 20 de gener de 2009. Posteriorment, en virtut del que disposa el conveni 
de col·laboració signat amb l’Ajuntament de València el 31 de desembre de 2004, s’han 
lliurat a l’Ajuntament amb destinació a l’ús públic. 

Després de la signatura de l’acta de recepció, CACSA va traspassar en 2009 l’import de 
les obres juntament amb el dels honoraris per la redacció del projecte i la direcció 
facultativa, que pujaven conjuntament a 59.905.351 euros, del compte d’”Immobilitzat 
en curs” al compte de “Construccions” i ha començat a amortitzar-les. L’import dotat en 
2009 per aquest concepte és de 943.954 euros. D’altra banda, després de rebre en 2010 
una certificació d’obra pendent, la Societat ha efectuat en l’exercici fiscalitzat un traspàs 
del compte d’”Immobilitzat en curs” al compte de “Construccions” d’1.163.888 euros. 
A més a més, a l’espera que es realitze la liquidació final de l’obra, el compte 
“Immobilitzat en curs”, aplega un import de 2.180.144 euros a 31 de desembre de 2010. 
Finalment, hem d’indicar que l’import amortitzat en l’exercici de 2010 puja a 1.009.153 
euros. 

El seguiment de l’expedient de les dites obres l’analitzem en l’apartat 6.4 de l’Informe. 
Amb independència del que hem indicat en el dit apartat, cal dir que es tracta d’una obra 
executada per CACSA, lliurada a l’Ajuntament de València i destinada a ús públic que 
no acompleix els requisits establits en el Pla General de Comptabilitat per a tenir la 
condició d’actiu. Per tant, caldria donar de baixa a càrrec de l’epígraf de “Reserves” del 
patrimoni net del balanç l’import de 63.249.383 euros que figura comptabilitzat en els 
comptes de “Construccions” i “Immobilitzat en curs” de l’epígraf d’”Immobilitzat 
material” del balanç. Així mateix, també caldria eliminar l’amortització comptabilitzada 
en els exercicis de 2009 i 2010 en el compte “Amortització acumulada de l’immobilitzat 
material” per un import d’1.953.107 euros i, a tal l’efecte, realitzar un càrrec al dit 
compte per l’esmentat import i abonar-lo a l’epígraf “Reserves” del patrimoni net del 
balanç, i a la partida “Amortització de l’immobilitzat” del compte de pèrdues i beneficis 
per 943.954 euros i 1.009.153 euros, respectivament. 

L’Ajuntament de València, d’acord amb el conveni de col·laboració formalitzat amb 
CACSA, va finançar l’execució de les obres en un import de 3.596.425 euros; 
3.480.252 dels quals, a 31 de desembre de 2010, seguien comptabilitzats en l’epígraf de 
“Subvencions, donacions i llegats” del patrimoni net del balanç (vegeu l’apartat 5.2.5). 
Consegüentment amb el descriu en el paràgraf anterior, aquesta comptabilitat resulta 
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inadequada, ja que aquesta última quantitat s’hauria d’haver registrat en l’epígraf 
“Reserves” del patrimoni net del balanç. Així mateix, l’import de 59.502 euros 
traspassat en 2010 des de l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats” a la partida 
“Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres” del compte de pèrdues 
i beneficis (vegeu l’apartat 5.2.5), s’hauria d’haver comptabilitzat en l’epígraf de 
“Reserves” del patrimoni net del balanç. 

b) Traspassos de l’exercici 

Els traspassos efectuats en l’exercici per baixes en l’immobilitzat en curs tenen com a 
destinació, fonamentalment, els comptes de “Construccions” i “D’altres instal·lacions” i 
són conseqüència de la recepció parcial de les obres d’urbanització de l’entorn del pont 
de l’Assut de l’Or i de la incorporació a l’immobilitzat acabat de la liquidació de les 
obres del Palau de les Arts. 

c) Baixes de l’exercici 

En l’exercici de 2010, l’import de les baixes de l’immobilitzat material 
comptabilitzades són de 3.183.817 euros i corresponen, principalment, a l’obsolescència 
i l’avaria de diferents elements de l’edifici de l’Oceanogràfic i, en menor mesura, al fet 
de retirar per obsolescència els continguts del Museu. 

Hem analitzat el 26,2% de les baixes i no n’hem trobat incidències significatives. 

d) Deteriorament 

Tal com disposa la norma segona de l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, 
EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables d’empreses 
públiques que operen en determinades circumstàncies, s’hauria d’haver efectuat una 
avaluació al tancament de l’exercici dels possibles indicis de deteriorament de valor 
dels elements que formen part de l’immobilitzat i deixar-ne constatació. 

e) Terrenys sobre els quals 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 CACSA per part del Govern Valencià, constituït en Junta General 
d’Accionistes de CACSA 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 conjuntament per 52.100.000 euros. Per tant, aquests 
terrenys van ser registrats inicialment per CACSA 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 CACSA, va ser comptabilitzat inicialment en l’exercici de 2005 i, 
a 31 de desembre de 2010, el seu valor comptable és de 31.462.391 euros (vegeu 
l’apartat 5.2.1). 

Quant a la situació jurídica d’aquests terrenys, cal assenyalar que si bé s’han realitzat 
avanços en 2010 perquè es materialitze la cessió, continua pendent de definició i 
formalització el títol jurídic que habilita CACSA per a construir sobre el sòl que 
actualment és propietat de la Generalitat, cosa que origina una situació jurídica 
d’incertesa. Per això, reiterem la recomanació efectuada al respecte en l’apartat 5.2.1. 

f) Valoració dels terrenys 

Les subàrees M1, M2 i M3, propietat de CACSA, 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 CACSA 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 els exercicis de 2006 i 2008 es va incrementar de nou el valor dels terrenys per un 
import conjunt de 10.935.209 euros, en concepte de càrregues urbanístiques per la seua 
part imputable del lliurament a l’Ajuntament de València de determinades obres 
executades per CACSA amb destinació d’ús públic.  

En l’exercici de 2009 s’ha produït un altre augment del valor dels terrenys de 21.978 
euros procedent d’un traspàs de l’immobilitzat material en curs que es fonamentava en 
noves càrregues urbanístiques atribuïbles als citats terrenys, després del lliurament a 
l’Ajuntament de València per a ús públic, de l’obra executada per CACSA, 
“Urbanització de la vorera del Palau de les Arts Reina Sofia”. 

Com indiquem en l’apartat 5.2.1, les quantitats registrades en l’actiu en 2006, 2008 i 
2009 com a càrregues urbanístiques, no haurien de tenir tal consideració, sinó la 
d’infraestructures executades per CACSA lliurades a una altra administració per la seua 
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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 29.894.130 euros. 
La seua contrapartida hauria de ser un càrrec pel dit import al compte “Reserves” del 
patrimoni net del balanç. 

Els pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2011 consideren per primera vegada 
un Pla d’Optimització del Patrimoni de la Generalitat. En el marc del dit Pla s’indica 
que en 2011 i a causa d’estar ociós, l’immoble “Parcel·la M3”, propietat de CACSA, es 
vendrà. Per aquest motiu, en l’actiu del balanç de la fitxa de CACSA dels pressuposts 
de la Generalitat de 2011, figura el valor de la parcel·la 37.672.960 euros, en l’epígraf 
“Actius no corrents mantinguts per a la venda”, en compte de registrar-lo en l’epígraf 
“Immobilitzat material”. A més, entre els objectius de la fitxa està “posar a la venda el 
terreny denominat M3”. 

Tanmateix, CACSA, en el balanç de tancament de l’exercici fiscalitzat, no ha realitzat la 
reclassificació comptable descrita en el paràgraf anterior per no complir tots els 
requisits establits en la norma de valoració 7.1 del Pla General de Comptabilitat per a 
classificar un actiu no corrent com a mantingut per a la venda. 

No obstant això, cal posar de manifest que, a més del terreny, formen part de 
l’immobilitzat material els honoraris de redacció de l’avantprojecte i projecte bàsic de 
l’obra d’urbanització i edificació de la parcel·la M3 de CACSA, que puja a 15.213.471 
euros, tal i com aquesta Sindicatura de Comptes va indicar en els informes d’exercicis 
anteriors. Davant de la possibilitat que la venda de la parcel·la no porte aparellada la de 
l’avantprojecte i el projecte bàsic, CACSA, en aplicació del principi de prudència 
valorativa, hauria de registrar una correcció valorativa en l’epígraf de l’“Immobilitzat 
material” de l’actiu del balanç, a fi de fer front a una possible pèrdua de valor dels 
honoraris registrats comptablement. 

g) Cost de l’immobilitzat material distribuït per edificis 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura a partir de la informació 
proporcionada per CACSA, mostra el cost en euros fins a 31 de desembre de 2010 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. 
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Descripció Central Hemisfèric Museu Palau Oceanog. 
Aparca-
ment 

Àgora Total 

Terrenys i construccions 99.276.541 32.892.929 144.120.042 374.955.182 180.258.576 33.316.494 19.500.596 884.320.360 

Instal·lacions tècniques i 
maquinària 

1.157.573 6.035.278 7.078.920 65.037.450 37.985.307 341.688 178.989 117.815.205 

D’altres instal·lacions, 
utillatge i mobiliari 

6.880.594 5.212.248 35.633.104 50.008.686 36.701.027 5.858.759 803.361 141.097.779 

Acomptes  i  immob. 
material en curs 

17.610.497 0 115.753 6.300.969 490.405 44.891 95.913.371 120.475.886 

Equips procés informació 2.738.315 46.991 338.932 118.856 414.725 47.325 0 3.705.144 

D’altre immobilitzat 1.638.136 118.386 20.891.006 55.605 8.652.733 17.656 0 31.373.522 

Elements de transport 19.802 0 0 0 28.504 1.820 0 50.126 

Immobilitzat material 129.321.458 44.305.832 208.177.757 496.476.748 264.531.277 39.628.633 116.396.317 1.298.838.022 

Quadre 4 

5.2.3 Deutors 

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

 

Comptes 
Saldo a  

31-12-2010 

Deutors comercials 19.900.343 

Clients 15.629.654 

Clients de cobrament dubtós 4.270.689 

Deutors diversos 687.139 

Personal 20.412 

D’altres crèdits amb les administracions públiques 3.441.260 

Hisenda Pública, deutora IVA 1.855.224 

Hisenda Pública, deutora per interessos IVA 

Hisenda Pública, IVA obres pendent de suportar 

24.354 

1.334.876 

Hisenda Pública, per retencions 46.809 

Generalitat Valenciana, deutora subvenció d’explotació 179.997 

Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials (4.267.021) 

Total 19.782.133 

Quadre 5 

  



ͯ�

Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. Exercici de 2010 

- 240 - 
 

a) Deutors comercials 

El compte “Clients”, inclou el saldo de la Fundació Palau de les Arts per un import de 
13.205.078 euros, als quals cal afegir-ne 3.364.198 que provenen d’exercicis anteriors a 
2009 i que la Societat en 2010 ha reclassificat com de cobrament dubtós i sobre els 
quals ha efectuat la corresponent correcció valorativa. La totalitat del deute existent a 31 
de desembre de 2010, segons el contracte de cessió dels drets d’explotació del Palau de 
les Arts a la Fundació, hauria d’haver sigut satisfeta en els exercicis 2008, 2009, 2010 i 
en el primer trimestre de 2011. Tanmateix, a la data de realització del treball de camp 
(juliol de 2011), continua pendent de cobrament el saldo existent a 31 de desembre de 
2010, a més de les factures emeses en 2011 que pugen a 3.291.800 euros. 

Ateses les escasses expectatives de cobrament motivades per l’incompliment de la 
Fundació a atendre les seues obligacions contractuals, CACSA, d’acord amb el principi 
comptable de prudència valorativa, hauria d’haver reclassificat al compte “Clients de 
cobrament dubtós” i efectuat una correcció valorativa per un import major que el que 
figura en els seus comptes anuals. Tot això amb independència que s’intensifiquen les 
gestions de cobrament perquè la Fundació acomplisca amb les obligacions assumides en 
el contracte de cessió dels drets d’explotació del Palau de les Arts. 

De la revisió efectuada sobre la resta del saldo del compte de “Clients”, hem observat 
l’existència de saldos difícilment recuperables per un import de 23.081 euros, que s’han 
de reclassificar com a “Clients de cobrament dubtós”. També s’ha de comptabilitzar, pel 
dit import, una correcció valorativa per deteriorament per a cobrir la possible 
insolvència. 

De l’import restant, que figura en els comptes “Clients de cobrament dubtós” i 
“Deteriorament del valor per crèdits d’operacions comercials”, una part significativa 
prové del lloguer dels espais a clients institucionals per a realitzar actes i 
esdeveniments, els cobrament dels quals s’hauria d’haver obtingut abans de la prestació 
del servei, tal i com disposa la normativa interna de CACSA. Per això, igual que en 
exercicis anteriors, recomanem el compliment de la normativa interna per a aquest tipus 
d’operacions, sense perjudici que s’intensifiquen les gestions per a cobrar aquestes 
quantitats o que es remeten al Departament Jurídic. 

b) Hisenda pública deutora per IVA 

El saldo del compte “Hisenda pública deutora per IVA”, per 1.855.224 euros, representa 
l’import pendent de la devolució corresponent a l’exercici de 2010. 
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5.2.4 Fons propis 

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

 

Compte 01-01-2009 Augments Disminucions 31-12-2010 

Capital social 724.008.000 73.648.000 0 797.656.000 

Reserva per redenominació euros 2 0 0 2 

Reserva legal 72.968 0 0 72.968 

Reserves voluntàries (5.623.006) 0 0 (5.623.006) 

Resultats negatius exerc. anteriors (277.279.918) 0 (47.565.200) (324.845.118) 

Pèrdues període (47.565.200) (51.235.466) 47.565.200 (51.235.466) 

Total 393.612.846 22.412.534 0 416.025.380 

Quadre 6 

El Consell de la Generalitat, constituït en Junta General d’Accionistes de CACSA el 2 
de juliol de 2010, va acordar ampliar el capital social en 73.648.000 euros. Aquesta 
ampliació ha sigut subscrita i desemborsada íntegrament per la Generalitat. 

A 31 de desembre de 2010, el capital social de CACSA està representat per 199.414 
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 5.2.6 a), la Generalitat en qualitat 
d’accionista únic, va empenyorar les accions aleshores constitutives del capital social de 
CACSA. 

Els fons propis de CACSA, a 31 de desembre de 2010, que pugen a 416.025.380 euros, 
representen el 52,2% 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. Segons el conveni subscrit amb la Generalitat el 
30 de març de 1999, les despeses són finançades per la Generalitat mitjançant 
ampliacions de capital. 

CACSA, 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. 

A tal efecte, la Junta General d’Accionistes, el 3 de juny de 2011, ha aprovat una nova 
ampliació de capital de 73.648.000 euros. 

Al tancament de l’exercici de 2010, el patrimoni net de CACSA puja a 460.820.208 
euros, xifra que igual que ocorria al tancament de l’exercici de 2009, resulta inferior a 
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les dues terceres parts del seu capital social, 797.656.000 euros. Per tant, la Societat ha 
incomplit el que disposa l’article 327 de la Llei de Societats de Capital, ja que ha 
transcorregut més d’un exercici social des que el patrimoni net està per davall de les 
dues terceres parts del capital social sense que aquest s’haja reduït. 

CACSA presenta un fons de maniobra negatiu a 31 de desembre de 2010 per un import 
de 224.918.943 euros, que ha disminuït en un 0,8% respecte a l’exercici anterior, que 
pujava a 226.797.793 euros. 

No s’hi han utilitzat, quan ha pertocat, els comptes prevists en els grups 8 i 9 del nou 
Pla General de Comptabilitat, tal com estableix l’article 2 del Reial Decret 1514/2007. 

5.2.5 Subvencions, donacions i llegats 

El saldo d’aquest epígraf del balanç, per un import de 44.794.828 euros, correspon en la 
seua pràctica totalitat a l’import que a 31 de desembre de 2010 es troba pendent 
d’imputar a resultats, tant de les subvencions de capital rebudes de la Generalitat en els 
exercicis compresos entre 1992 i 1998, 2000 i 2001, que puja a 42.467.147 euros, com 
de l’import finançat per l’Ajuntament de València per a la construcció del pont de 
l’Assut de l’Or que puja a 3.480.252 euros. No obstant això, respecte a aquest últim 
import, caldrà considerar el que s’indica en l’apartat 5.2.2 a) sobre la seua comptabilitat. 

Durant l’exercici de 2010, l’import de les subvencions de capital incorporades al 
resultat de l’exercici ha sigut d’1.389.433 euros (vegeu l’apartat 5.4.3), encara que 
s’haurien d’eliminar d’aquesta quantitat, 59.502 euros, que corresponen a l’import 
incorporat al resultat de l’exercici pel finançament de l’Ajuntament de València abans 
esmentat (vegeu l’apartat 5.2.2 a). 

5.2.6 Deutes a llarg termini 

El saldo d’aquest epígraf que, al tancament de l’exercici de 2010, és de 494.774.214 
euros, inclou els deutes amb entitats de crèdit a llarg termini per un import de 
409.764.681 euros i els derivats d’altres passius financers per un import de 85.009.533 
euros. A continuació n’analitzarem cada un. 

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 CACSA 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 a curt termini per un import de 80.000.000 
d’euros. 

En 2009 es van concertar diverses operacions de finançament a llarg termini amb 
distintes entitats financeres per un import de 102.000.000 d’euros.  
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En 2010 no s’han formalitzat nous préstecs a llarg termini amb entitats financeres. 

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

 

Operació de crèdit 
Import 

formalitzat  
Pendent a     
31-12-10 

Termini 
amort. 

Última 
amort. 

Anys de 
carència 

Préstec sindicat, tram A 248.000.000 0 - - - 

Préstec sindicat, tram B 150.000.000 109.200.000 18,1 anys 15/12/19 1,7 anys 

Préstec BEI (1) 1999, tram C 90.000.000 77.220.000 22,1 anys 15/12/21 6,1 anys 

Préstec BEI 2001, tram C 

Préstec la Caixa -2008- 

Préstec Caja Duero -2008- 

Préstec B. Santander -2009- 

Préstec Barclays -2009- 

Préstec la Caixa -2009- 

Préstec Bancaixa -2009 

Préstec CAM -2009- 

Préstec B. València -2009 

Préstec la Caixa -2009- 

Préstec la Caixa -2009- 

120.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

5.000.000 

30.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

9.000.000 

21.000.000 

24.000.000 

110.976.000 

20.000.000 

20.000.000 

4.250.000 

30.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

7.312.381 

21.000.000 

24.000.000 

24,1 anys 

12,0 anys 

15,0 anys 

10,0 anys 

5,00 anys 

8,00 anys 

6,00 anys 

6,00 anys 

5,00 anys 

5,00 anys 

5,00 anys 

15/12/25 

31/12/20 

27/11/23 

26/06/19 

21/07/14 

08/09/17 

25/09/15 

22/10/15 

26/10/14 

04/11/14 

31/12/14 

3,7 anys 

7,3 anys 

7,1 anys 

0,0 anys 

5,0 anys 

3,0 anys 

2,0 anys 

2,0 anys 

0,0 anys 

2,0 anys 

1,0 anys 

Finançament a llarg termini 750.000.000 436.958.381    

(1) BEI = Banc Europeu d’Inversions 

Quadre 7 

Totes aquestes operacions es troben garantides o avalades per la Generalitat, excepte el 
préstec subscrit en 2009 per 24.000.000 d’euros. 

De l’import total disposat, 750.000.000 d’euros, durant l’exercici de 2010 s’han 
amortitzat 14.923.619 euros. 

El Pla General de Comptabilitat estableix que aquestes operacions s’han de valorar pel 
seu cost amortitzat. El dit valor per al conjunt de totes les operacions de crèdit, a 31 de 
desembre de 2010, és de 431.583.105 euros. Del dit import, 409.764.681 euros, tenen 
venciment a llarg termini i es troben comptabilitzats en “Deutes amb entitats de crèdit a 
llarg termini”, mentre que 21.818.424 euros vencen en l’exercici de 2011, per la qual 
cosa es troben registrats en “Deutes amb entitats de crèdit a curt termini”. 

b) D’altres passius financers 
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L’import més significatiu d’aquesta partida correspon amb 84.576.391 euros, al saldo 
creditor a llarg termini dels proveïdors d’immobilitzat. 

Entre aquests proveïdors destaca l’adjudicatari de les obres de l’Àgora i urbanització 
adjacent, que presenta un saldo creditor al tancament de l’exercici fiscalitzat de 
79.040.253 euros. Per a la dita obra 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. 

5.2.7 Deutes a curt termini 

El saldo d’aquest epígraf prové de les partides “Deutes amb entitats de crèdit” i 
“D’altres passius financers”, que a 31 de desembre de 2010, presenten uns imports, 
respectivament, de 175.474.758 euros i 41.257.931 euros. 

La partida “Deutes amb entitats de crèdit”, presenta el detall següent, en euros: 

 

Detall Saldo a 31-12-2010 

Operacions creditícies a curt termini 139.442.777 

Compte corrent sindicat 13.221.805 

Traspàs deutes de llarg termini 21.818.424 

Interessos meritats no vençuts 991.752 

Total 175.474.758 

Quadre 8 

El saldo del compte “Operacions creditícies a curt termini” integra: 

- Un import de 79.298.101 euros, que correspon al saldo disposat de 7 pòlisses de 
crèdit subscrites amb distintes entitats financeres amb un límit conjunt de 
87.000.000 d’euros. 

 Totes aquestes pòlisses han sigut renovades en l’exercici fiscalitzat i han sigut 
tramitades per mitjà de l’Institut Valencià de Finances. No obstant això, els tipus 
d’interés a què s’han concertat s’han incrementat significativament respecte a 
l’exercici anterior. 

- Un import de 60.000.000 d’euros, pel saldo disposat, en la seua totalitat, del 
crèdit concertat en l’exercici 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 2010. 

El “Compte corrent sindicat”, inclou l’import disposat del compte corrent sindicat obert 
en l’exercici de 1999, a fi d’atendre el servei del deute dels préstecs concertats a llarg 
termini, i el seu venciment està vinculat als referits préstecs. Actualment, el límit 
d’aquesta operació de crèdit és de 45.000.000 d’euros. 
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La partida “D’altres passius financers” recull, en la seua major part, el saldo pendent de 
pagament a curt termini als proveïdors d’immobilitzat que al tancament de l’exercici 
fiscalitzat puja a 40.797.729 euros. 

No obstant això, de l’anàlisi d’aquest saldo es desprén que hi ha almenys 19.749.991 
euros que corresponen a certificacions d’obres endossades pels proveïdors a favor 
d’entitats financeres que al seu venciment no han pogut ser ateses per CACSA. Davant 
d’aquesta situació, la Societat ha formalitzat amb aquestes entitats de crèdit documents 
d’ajornament de pagament a un any de les quantitats que deu. Tenint en compte que 
després de la signatura dels ajornaments, el deute queda contret amb entitats de crèdit i 
no amb els proveïdors d’immobilitzat, el citat import s’hauria de computar en la partida 
“Deutes amb entitats de crèdit” de l’epígraf “Deutes a curt termini” en comptes de la 
partida “D’altres passius financers” del dit epígraf. 

Les despeses financeres que s’originen com a conseqüència d’aquestes operacions 
d’ajornament són de 746.736 euros. 

5.2.8 Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

El detall de les partides que, a 31 de desembre de 2010, conformen l’epígraf “Creditors 
comercials i d’altres comptes per pagar” són els següents: 

 

Partida 
Saldo a 

31-12-2010 

Creditors diversos 18.695.867 

Personal 12.297 

D’altres deutes amb les administracions públiques 3.014.443 

Acomptes de clients 1.005.586 

Total 22.728.193 

Quadre 9 

D’acord amb el que determina la Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes sobre la informació que cal incorporar en la 
memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors 
en operacions comercials, la memòria de CACSA conté una nota informativa en la quan 
s’indica que, al tancament de l’exercici, l’import pendent de pagament que supera el 
termini màxim legal puja a 2.696.364 euros. Amb independència d’això, de la revisió de 
les mostres seleccionades tant en el present epígraf com en el de fiscalització de la 
contractació (apartat 6.4 de l’Informe) s’han posat de manifest els aspectes descrits tot 
seguit: 

- A més de la dita quantitat, entre el pendent de pagament a 31 de desembre de 
2010 es troben, almenys, factures per import de 30.915 euros que sobrepassen el 
termini màxim legal de pagament. 
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- S’han realitzat o estan pendents de realitzar pagaments –la quantia dels quals és 
de 7.774.811 euros–, que superen el termini establit en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

- Caldria estimar i comptabilitzar l’import dels interessos meritats al tancament de 
l’exercici per les operacions pendents de pagaments que incorren en mora. 

- Es milloraria la informació proporcionada en la memòria si incloïa l’import 
pendent de pagament per operacions d’immobilitzat que al tancament de 
l’exercici supera el termini màxim legal. 

5.3 Compte de pèrdues i guanys de CACSA 

El compte de pèrdues i guanys de CACSA de 2010, en euros, juntament amb les xifres 
corresponents a l’exercici de 2009, el mostrem tot seguit: 
 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis  35.129.419 34.166.973 2,8% 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 63.476 10.862 484,4% 

Aprovisionaments (614.130) (604.458) 1,6% 

D’altres ingressos d’explotació 34.296 243.194 (85,9%) 

Despeses de personal (9.560.856) (9.563.538) (0,0%) 

D’altres despeses d’explotació (37.135.882) (32.743.671) 13,4% 

Amortització de l’immobilitzat (20.616.273) (20.512.572) 0,5% 

Imputació de subvenc. d’immobi. no financer i d’altres 1.389.433 1.382.885 0,5% 

Deteriorament i resultat per alienacions immobilitzat (938.826) (626.002) 50,0% 

D’altres resultats (758.947) 2.598.428 (129,2%) 

Resultat d’explotació (33.008.290) (25.647.899) (28,7%) 

Ingressos financers 78.421 115.638 (32,2%) 

Despeses financeres (18.285.090) (21.972.136) (16,8%) 

Diferències de canvi (20.507) 2.694 (861,2%) 

Deterioram., baixa i alienacions d’instruments financers 0 (63.497) 100,0% 

Resultat financer (18.227.176) (21.917.301) 16,8% 

Resultat abans d’imposts (51.235.466) (47.565.200) (7,7%) 

Resultat exercici operacions continuades (51.235.466) (47.565.200) (7,7%) 

Resultat de l’exercici (51.235.466) (47.565.200) (7,7%) 

Quadre 10 
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5.4 Epígrafs més significatius del compte de pèrdues i guanys  

5.4.1 Despeses de personal 

L’evolució de les despeses de personal de CACSA entre els exercicis de 2009 i 2010, en 
euros, és: 

 

Compte 2010 2009 Variació 

Sous, salaris i assimilats 7.245.727 7.283.645 (0,5%) 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 2.214.112 2.180.463 1,5% 

D’altres despeses socials 101.016 99.430 1,6% 

Total 9.560.855 9.563.538 (0,0%) 

     Quadre 11 

Les despeses de personal de CACSA que han pujat a 9.560.855 euros en l’exercici 
2010, no han variat, pràcticament, respecte a l’exercici anterior, ja que s’ha mantingut 
estable la plantilla de la Societat. 

Durant l’exercici de 2010, s’han registrat disset altes de treballadors en CACSA, de les 
quals hem examinat una mostra de sis expedients. De l’anàlisi efectuada, posem de 
manifest els aspectes següents: 

- En quatre casos no consta que s’haja realitzat cap procediment selectiu. 

- Dues de les altes analitzades corresponen a llocs de nova creació. Cal indicar al 
respecte que la formalització dels contractes de treball s’ha realitzat abans que la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació en donés la preceptiva 
autorització, tal com exigeix l’article 32 de la Llei de Pressuposts de la 
Generalitat per a l’exercici de 2010. 

CACSA es troba vinculada, quant a l’evolució de la massa salarial del seu personal al 
que estableix l’article 30 de la Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a l’exercici de 2010. 

La Direcció General de Pressuposts, el 29 de desembre de 2010, va emetre un informe 
favorable de la massa salarial sol·licitada per CACSA per un import de 8.026.989 euros, 
que posteriorment va ser ampliada a 8.061.462 euros. 

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 2010. 
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A més a més, cal posar de manifest que no hi ha constatació del compliment de l’article 
32.2 de la Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2010, el qual disposa 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. 

En el compte “Sous i salaris”, figuren 27.595 euros que corresponen a tres 
indemnitzacions satisfetes en l’exercici i, una vegada analitzades, hem observat que en 
un cas, que puja a 18.800 euros, no consten les causes que acrediten la seua qualificació 
com a procedent o improcedent, per la qual cosa no hem pogut comprovar si s’adequa a 
allò que estableix l’article 56.1 de l’Estatut dels Treballadors. 

5.4.2 D’altres despeses d’explotació 

El saldo d’aquest epígraf, per un import de 37.135.882 euros, el detallem en el quadre 
següent, elaborat en euros, comparat amb el de l’exercici anterior: 

 

Compte 2010 2009 Variació 

Investigació i desenvolupament 22.700 40.356 (43,8%) 

Arrendaments i cànons 1.744.628 850.004 105,2% 

Reparacions i conservació 5.104.738 5.523.890 (7,6%) 

Serveis de professionals independents 

Transports 

Primes d’assegurances 

4.880.852 

212.701 

603.749 

5.048.351 

30.493 

586.815 

(3,3%) 

597,5% 

2,9% 

Serveis bancaris i similars 227.468 172.487 31,9% 

Publicitat, propaganda i relaciones públiques 6.298.584 5.551.575 13,5% 

Subministraments 3.309.133 3.678.234 (10,0%) 

D’altres serveis 10.159.682 9.951.081 2,1% 

D’altres tributs 1.069.738 1.055.661 1,3% 

Pèrdues, deteriorament i variació de provisions  3.501.909 254.724 1.274,8% 

Total 37.135.882 32.743.671 13,4% 

Quadre 12 

Com podem observar en el quadre anterior, aquestes despeses han augmentat en un 
13,4% respecte a l’exercici anterior, en la seua major part a causa de l’increment que ha 
tingut lloc en el compte de “Pèrdues, deteriorament i variació de provisió”, com a 
conseqüència de la correcció valorativa comptabilitzada per l’impagament del saldo que 
deu la Fundació Palau de les Arts (vegeu l’apartat 5.2.3). 

Hem revisat una mostra representativa del 12,3% de les despeses comptabilitzades en el 
present apartat, i n’hem observat els aspectes següents: 
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- CACSA 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 2010 ha pujat a 1.855.252 euros; i un cànon variable que ha pujat a 
1.563.296 euros. El cànon fix s’ha vist incrementat en un 1,0% respecte a 
l’exercici anterior, mentre que el cànon variable ha disminuït un 3,5%, i l’efecte 
total un minvament de l’1,1% respecte a 2009. 

 A més a més, aquest operador factura a CACSA 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. 

D’acord amb el que estipula el contracte, CACSA ha d’efectuar els pagaments 
corresponents als conceptes esmentats en els paràgrafs anteriors mensualment. 
Igualment, l’operador ha d’ingressar abans del cinquè dia hàbil del mes següent 
tant la recaptació de la taquilla com un cànon fix i un de variable pels serveis 
que explota en concepte de restaurant, serveis d’àpats i marxandatge. Durant 
l’exercici de 2010, CACSA ha deixar d’atendre els compromisos de pagament, 
cosa que ha ocasionat que l’operador també haja deixat d’efectuar els pagaments 
a què estava obligat. Davant d’aquesta situació, les dues societats han liquidat al 
final de l’exercici fiscalitzat, per compensació de saldos, les seues posicions 
deutores i creditores. 

- Entre les despeses comptabilitzades en l’exercici de 2010 en el compte “Serveis 
professionals independents”, figuren els següents: 

-  135.229 euros que sorgeixen d’un contracte formalitzat en 1997 amb 
l’objecte de prestar el servei d’assessoria de la imatge gràfica de CACSA. 
Posteriorment no se n’ha produït cap licitació, fet que comporta un 
incompliment del que estableix l’article 23.1 de l’LCSP que exigeix la 
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les 
prestacions de cada contracte. 

-  76.393 euros que provenen d’un contracte subscrit en 2004 amb una persona 
física a fi de prestar el servei d’assistència tècnica de les obres del Palau de 
les Arts i de les corresponents al desenvolupament d’espais on es puguen 
ubicar noves obres i infraestructures. Igual que el cas anterior, no se n’ha 
produït cap licitació des de la formalització del contracte i, per tant, també 
s’incompleix l’article 23.1 de l’LCSP. 

 A més a més, cal afegir que encara que la relació estiga instrumentada en un 
contracte de serveis, s’hauria de considerar de caràcter laboral, ja que el 
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contractista –que té la condició de treballador autònom independent– no 
n’assumeix el risc i la ventura, i la contraprestació no ho és en funció del 
resultat, requisits establits en l’article 11.2.e de la Llei 20/2007, d’11 de 
juliol, de l’Estatut del Treball Autònom per a efectuar l’activitat econòmica 
o professional amb la condició esmentada. 

- La Societat ha tramitat com a contractes menors tres contractes de 
subministraments i cinc de prestació de serveis, l’import unitari dels quals 
supera el límit de 18.000 euros previst en l’LCSP. Així mateix, aquests 
contractes no s’han publicat en el perfil de contractant, tal com disposen les 
instruccions de contractació de CACSA. Aquesta situació ve motivada perquè 
les quanties fixades en les instruccions de contractació aplicables en 2010 per a 
considerar els contractes de subministraments i serveis com a menors, difereixen 
dels límits establits en l’article 122.3 de l’LCSP. No obstant això, aquest aspecte 
s’ha corregit en 2011. 

5.4.3 Ingressos 

L’import net de la xifra de negocis de l’exercici de 2010 que ha pujat a 35.129.419 
euros, representa el 95,7% del total dels ingressos de CACSA i presenta la composició 
següent en euros, comparada en la de l’exercici anterior: 
 

Tipus d’activitat 2010 2009 Variació 

Venda d’entrades 

Cessió d’explotació 

23.914.579 

5.663.995 

22.798.098 

5.590.369 

4,9% 

1,3% 

Ingressos cafeteria  2.033.505 1.951.663 4,2% 

Actes i esdeveniments 1.267.118 800.315 58,3% 

Ingressos botigues 956.081 817.248 17,0% 

Ingressos aparcament 855.055 894.043 (4,4%) 

D’altres ingressos de vendes 296.358 1.204.327 (75,4%) 

Cessió d’imatge 132.728 97.910 35,6% 

Ingressos patrocinis 10.000 13.000 (23,1%) 

Total 35.129.419 34.166.973 2,8% 

Quadre 13 

L’import net de la xifra de negocis ha augmentat en un 2,8% respecte a l’exercici 
anterior, motivat principalment per l’increment del 4,9% en la venda d’entrades. 

Hem efectuat una revisió del procediment d’ingressos per venda d’entrades i hem 
observat un control intern adequat, encara que s’hauria d’haver tingut en compte el que 
hem descrit en el paràgraf següent. 
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Les tarifes d’entrada als distints recintes del complex les aprova la Comissió Executiva. 
No obstant això, el departament de màrqueting negocia acords amb agències de viatges, 
hotels i distints col·lectius que formalitza la Direcció General. Aquests acords haurien 
de ser confirmats per la Comissió Executiva. 

Els ingressos en concepte de “Cessió d’explotació”, per un import de 5.663.995 euros, 
té el seu origen, en gran part, 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 CACSA a 
favor de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia. El termini de duració del dit 
contracte és de deu anys. 

L’import dels ingressos comptabilitzats com a “Actes i esdeveniments” està 
sobrevalorat en 105.752 euros, ja que correspon a una subvenció pendent d’aprovació 
per part de l’Agència Valenciana del Turisme. CACSA, però, ha esmenat aquesta 
situació en els comptes de 2011. 

La disminució d’un 75,4% dels ingressos registrats en el compte “Altres ingressos per 
vendes” es deu al fet que en 2009 formava part del dit compte un ingrés de caràcter 
excepcional, com era la partida compensatòria de la liquidació de les obres del Palau de 
les Arts per un import de 677.460 euros.  

Els ingressos registrats com “D’altres ingressos d’explotació” s’han reduït en un 85,9%, 
ja que a diferència d’exercicis anteriors, en 2010 no s’han rebut subvencions corrents de 
la Generalitat. 

Els ingressos registrats com “Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer i 
d’altres”, per 1.389.433 euros, corresponen, en gran part, a la imputació al resultat de 
l’exercici de les subvencions de capital percebudes de la Generalitat. 

Els ingressos financers, que pugen a 78.421 euros, han disminuït un 32,2% respecte a 
l’exercici anterior, ja que en 2009 es van comptabilitzar 61.962 euros pels interessos de 
demora imputables a l’exercici de 2009 de les liquidacions de l’IVA dels exercicis 1998 
i 1999. En 2010, una vegada cobrades en l’exercici anterior, no es recullen interessos de 
demora per aquest concepte. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de CACSA està subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 

La Societat té la consideració de poder adjudicador definit en l’article 3.3 de la dita Llei. 

Això comporta que en la preparació dels contractes, CACSA haurà de seguir les regles 
establides en l’article 121 de l’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 l’LCSP que són 
aplicables a tot el sector públic. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per CACSA i contrastada amb l’obtinguda del 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el quadre següent en el 
qual es mostren el nombre i l’import dels contractes adjudicats en l’exercici, detallats 
per tipus de contractes i procediments d’adjudicació. 

 

Tipus de contractes 
Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Obres 

Obert 161.011 59,8% 2 66,7% 

Negociat 108.431 40,2% 1 33,3% 

Subtotal 269.442 100,0% 3 100,0% 

Subministraments 

Obert 3.263.242 73,2% 8 28,6% 

Negociat 1.193.467 26,8% 20 71,4% 

Subtotal 4.456.709 100,0% 28 100,0% 

Serveis 

Obert 8.057.532 76,0% 3 11,5% 

Negociat 2.548.551 24,0% 23 88,5% 

Subtotal 10.606.083 100,0% 26 100,0% 

Total  15.332.234  57 

Quadre 14 

A més a més cal indicar que CACSA ha formalitzat durant 2010 un total de 19 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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6.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per CACSA en 
l’exercici de 2010, hem seleccionat una mostra de sis contractes que detallem en el 
quadre 15, elaborat en euros, que representa el 67,4% de l’import total adjudicat en 
l’exercici. 

Els expedients s’han numerat de forma seqüencial per a facilitar la seua referència. 
 

Núm.  
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Preu 

adjudicació 
1/10 Negociat SP Realització de la XIV edició “Campus Party”. 860.000 

2/10 Negociat SP 
Obres de conservació i millora de la caseta del personal de 
l’aquari en l’Oceanogràfic. 

114.750 

3/10 Negociat SP Difusió publicitària de CACSA en un periòdic nacional 124.111 

4/10 Obert Servei de vigilància per a CACSA 6.400.000 

5/10 Obert Campanya de publicitat CACSA 2010 1.650.351 

6/10 Obert 
Subministrament energia elèctrica mitjana i baixa tensió lot 2 
Oceanogràfic 

1.180.000 

  Total 10.329.212 

Quadre 15 

El treball realitzat ha consistit a comprovar que la tramitació dels contractes s’ajusta a la 
normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del contractista i 
adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els documents 
justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem fet un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració dels procediments d’adjudicació que ho requerisquen, i en la justificació i 
motivació de les declaracions d’urgència i emergència, ja que comporten una tramitació 
especial segons l’LCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contractació de CACSA. 

Així mateix, hem efectuat el seguiment de sis contractes adjudicats en exercicis 
anteriors, executats durant 2010, que són els següents: 
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Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Preu 

adjudicació 
Modificat Total 

1/09 Negociat SP 
Obres d’urbanització de l’entorn del 
pont de l´Assut de l´Or 

6.060.646 - 6.060.646 

3/09 Obert 
Servei de conservació arquitectònica de 
CACSA. 

1.536.000 - 1.536.000 

1/07 Obert Obres pont de l´Assut de l´Or 3 lots 23.233.241 23.273.525 46.506.766 

1/06 Obert 
Execució obres Ágora i urbanització 
adjacent 

41.336.907 35.646.520 76.983.427 

1/05 Negociat SP Projectes i direcció d’obres de l’Ágora   4.982.175 4.277.582 9.259.757 

2/05 Negociat SP Avantprojecte i projecte bàsic torres M3 15.213.471 - 15.213.471 

  Total 92.362.440 63.197.627 155.560.067 

Quadre 16 

Tot seguit comentem els aspectes més significatius observats en la revisió dels 
expedients seleccionats. 

6.4 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Actuacions administratives prèvies, adjudicació i formalització dels contractes 

a) De l’anàlisi de l’objecte del contracte de l’expedient 1/10, de la contraprestació 
econòmica i de la forma d’acreditar la inversió per part de l’adjudicatari, es 
desprén que no es tracta d’un contracte de serveis, sinó d’un conveni per mitjà 
del qual s’instrumenta una subvenció directa. Tanmateix, la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions, no regula l’atorgament de subvencions 
per les societats mercantils públiques, per ser una activitat que només és 
competència de les administracions públiques. 

b) L’expedient 3/10 s’ha adjudicat pel procediment negociat sense aplicar els 
principis de publicitat i concurrència. No obstant això, el motiu esgrimit en 
l’expedient 3/10 per emprar aquest procediment “la qualitat de les informacions 
aplegades en el mitjà”, no figura entre els supòsits establits en l’LCSP per a 
aplicar el procediment negociat. D’altra banda, en l’expedient no consta que el 
departament jurídic haja emés cap informe favorable sobre la contractació. 

 També hem d’indicar que la Societat contracta anualment una campanya de 
publicitat, tal com podem observar en l’objecte de l’expedient 5/10. Aquesta 
campanya global de publicitat inclou la compra dels espais publicitaris en la 
premsa. Per tant i a fi que CACSA racionalitzés la despesa, l’objecte de 
l’expedient 3/10, hauria de quedar englobat en l’expedient 5/10. 

c) S’han utilitzat com a criteris d’adjudicació del contracte els següents: 
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- Millores que no queden suficientment especificades en els plecs. 
Expedient 2/10 (15%) i expedient 4/10 (15%). 

- Elements que s’haurien d’exigir com a requisit de solvència. Expedient 
2/10, organigrama (2%), pla d’obra (10%), llista de subcontractistes (1%) 
i pla de seguretat i salut (10%); expedient 4/10, mitjans materials i 
humans (25%), formació del personal (10%). 

d) Els expedients 1/10 i 6/10 consideren un període de pagament que sobrepassa el 
termini màxim previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

e) La fórmula que valora la proposta econòmica de l’expedient 2/10 no permet que 
la importància en el plec a l’oferta econòmica siga totalment efectiva en relació 
amb els altres criteris de valoració. 

f) En els expedients 2/10, 4/10, 5/10 i 6/10, no hi ha constatació documental que la 
valoració de les proposicions tècniques s’haja efectuat separadament i abans a 
l’obertura de les ofertes econòmiques. 

 A tal efecte, cal indicar la conveniència que la proposició tècnica aportada per 
cada licitador figure en un sobre diferent al que continga l’oferta econòmica. 

g) Dos dels criteris d’adjudicació utilitzats en l’expedient 5/10, eficàcia del pla de 
mitjans (15%) i millores del pla de mitjans (10%), així com un dels criteris de 
l’expedient 6/10, oferta tècnica (15%), comprenen al mateix temps diversos 
subcriteris que no estan ponderades en els plecs. Pel tal de millorar la gestió 
contractual, els subcriteris haurien d’estar ordenats per ordre d’importància i 
valorats en el plec de clàusules administratives particulars. 

h) L’adjudicatari de l’expedient 3/10 no ha presentat cap certificació acreditativa 
que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’Administració 
autonòmica. 

i) L’operador de l’Oceanogràfic, que és una societat mercantil privada, participa en 
la mesa de contractació de l’expedient 5/10 i signa el contracte, juntament amb 
CACSA, en qualitat de contractant. Aquesta situació contravé el que disposa 
l’article 3 de l’LCSP, ja que les societats que tenen la dita naturalesa no es 
troben entre els ens, organismes i entitats que conformen l’àmbit subjectiu de la 
Llei. 

j) L’adjudicatari de l’expedient 1/10 no ha complit el que disposa el plec de 
clàusules administratives particulars, el qual exigeix que en l’assegurança de 
responsabilitat civil figure com a beneficiari CACSA pel que fa als seus béns i 
instal·lacions. 
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k) En els expedients 4/10 i 5/10 la ponderació de l’oferta econòmica és del 40%. 
Sobre això cal indicar que seria aconsellable que la ponderació de l’oferta 
econòmica fóra, almenys, del 50%. 

l) Recomanem que la persona que realitza l’informe tècnic que serveix de base per 
a l’adjudicació dels contractes, el signe, amb independència que després el 
ratifiquen els components de la mesa de contractació.  

Execució dels contractes 

m) El plec de clàusules administratives de l’expedient 1/10 considera que 
l’adjudicatari pot contractar determinades partides que componen l’objecte del 
contracte amb els subcontractistes relacionats en la seua oferta econòmica. No 
obstant això, de les nou empreses amb les quals ha subcontractat l’adjudicatari, 
sols tres figuren en la seua oferta econòmica. 

n) El 47,1% de les despeses justificades per l’adjudicatari de l’expedient 1/10 
corresponen a factures presentades pel principal subcontractista. En aquestes 
factures s’indica la quantitat, el preu i l’import del subministrament o servei 
rebut, juntament amb el nom del tercer que el proporciona. Tanmateix, no 
s’adjunta la citada informació amb les factures emeses pels tercers, tal com 
exigeix el plec de clàusules administratives particulars i una adequada gestió de 
la despesa. 

o) Tal com vam indicar en l’informe de l’exercici anterior, el termini d’execució 
previst per acabar les obres de l’expedient 1/06, era el 24 de juliol de 2010. A la 
data de realització del present treball (juliol de 2011), però, es troben pendents 
de finalitzar sense que en l’expedient conste cap acord de pròrroga o una acta de 
suspensió temporal que justifique degudament les causes del retard i que no són 
imputables al contractista. La Societat argumenta que el retard s’ha originat per 
la realització de determinats esdeveniments. 

 No obstant això, després que la Societat va rebre una carta de la direcció 
facultativa sobre la situació de parada de les obres, objecte de l’esmentat 
expedient, i de les conseqüències econòmiques i de deteriorament que pot 
comportar, el departament de Manteniment i Projectes de CACSA emet un 
informe en el qual considera que s’haurien d’executar les unitats d’obra 
indispensables per a garantir l’habitabilitat de l’edifici amb caràcter definitiu i 
finalitzar les partides que poguessen deteriorar-se i originar sobrecosts. Les 
unitats d’obra es relacionen en un annex a l’informe i pugen a 3.269.805 euros. 

 Per a dur a terme l’execució d’aquestes unitats d’obra, el 28 de juny de 2010 es 
formalitza una addenda per la qual es modifiquen les seues condicions de 
pagament i es redueix el termini establit contractualment en dos anys, sempre 
que estiguen acabades abans del primer d’octubre de 2010. Com a 
contraprestació, CACSA obté un descompte del 2% sobre l’import certificat. 
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p) Amb data 26 d’abril de 2010, un mes i mig després de la data prevista de 
finalització de les obres, es formalitza una addenda per la qual s’amplia el 
termini d’execució previst inicialment per al contracte de l’expedient 1/09. Amb 
posterioritat, el 2 d’agost de 2010, set dies després de la nova data d’acabament 
prevista, s’amplia una altra vegada el termini d’execució en un mes. 
Recomanem que prèviament a la signatura d’una addenda que amplie el termini 
d’execució de les obres, hi haja un acord de pròrroga o de suspensió temporal 
que justifiquen les causes del retard i que no són imputables al contractista. 

 Posteriorment, el 6 de setembre de 2010, la direcció facultativa emet un 
certificat parcial final d’obra, en el qual consta un annex sense valorar de les 
partides pendents d’executar. El 25 d’octubre es formalitza l’acta de recepció 
parcial i es fixa com a nou termini d’execució de les partides pendents, el 31 de 
desembre de 2010. No obstant això, sols poden ser objecte de recepció parcial 
aquelles parts de les obres susceptibles de ser executades per fases que puguen 
ser lliurades a l’ús públic, sempre i quan s’establisca en el contracte, requisits 
que no s’acompleix en les obres del referit expedient. 

 D’altra banda, a la data de la realització d’aquest treball (juliol de 2011), no ha 
finalitzat l’execució de les partides pendents. La Societat argumenta que el 
motiu ha sigut la execució de certs esdeveniments en les obres analitzades en el 
punt anterior, encara que això no queda degudament acreditat en l’expedient. 

 Per acabar, en l’expedient analitzat en aquest punt figuren, amb data 15 
d’octubre de 2010, diverses actes de preus contradictoris signades amb el 
vistiplau del contractista, la direcció facultativa i CACSA, per un import conjunt 
de 402.585 euros. Les partides que conformen les actes estan pendents 
d’execució a la data de realització d’aquest treball. Sobre això cal indicar que 
l’aplicació de preus contradictoris és conseqüència de l’execució de les partides 
que no estan considerades en el projecte, per la qual cosa resulta necessària la 
tramitació d’una modificació sempre i quan acomplisca els requisits establits a 
l’efecte per la normativa vigent. 

q) Repetim el que vam indicar en els informes d’exercicis anteriors en relació amb 
l’expedient 2/05. 

6.5 Anàlisi dels convenis subscrits en l’exercici 

De la relació dels convenis subscrits per CACSA en l’exercici de 2010, segons la 
informació facilitada per la Societat, s’han seleccionat els dos expedients més 
significatius per la seua quantia: el conveni de patrocini de les activitats esportives 
desenvolupades pel València Club d’Atletisme, per un import de 403.500 euros i el 
conveni de patrocini de la campanya “Un joguet, una il·lusió” realitzada per la Fundació 
Crecer Jugando, per un import de 397.152 euros. 
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De l’anàlisi d’aquests convenis, podem concloure que consideren prestacions pròpies 
del contracte de patrocini publicitari, motiu pel qual s’haurien d’haver formalitzat 
mitjançant un document contractual ajustat als principis del contracte onerós i 
sotmetre’s a allò que disposa l’LCSP. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat les incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables de CACSA han 
de prendre mesures correctores per a evitar-les en exercicis futurs.  

A més a més, efectuem les recomanacions que indiquem tot seguit, destacant 
prèviament les recomanacions d’informes d’exercicis anteriors, ateses per la Societat. 

Cal destacar que CACSA, mitjançant un escrit dirigit a aquesta Sindicatura de data 3 de 
juny de 2011, 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) Els expedients de personal contenen la titulació acadèmica requerida per 
al lloc. 

a.2) Els inventaris d’immobilitzat integren la pràctica totalitat dels elements 
d’aquesta naturalesa. 

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

b.1) Caldrà practicar les reclassificacions exposades en els apartats 5.2.1 i 
5.2.2 f, en relació amb els pagaments efectuats per compte de la 
Generalitat per a l’adquisició de terrenys que seran objecte d’una futura 
cessió i amb el finançament de les obres  del pont de l’Assut de l’Or per 
part de l’Ajuntament de València. 

b.2) D’acord amb el que hem indicat en l’apartat 5.2.2 a s’haurien de rebre 
adequadament les obres del Palau de les Arts i al mateix temps 
confeccionar la corresponent certificació final d’obra. A més, la direcció 
facultativa hauria d’emetre la liquidació d’aquestes obres i ser signada 
amb el vistiplau de l’àrea tècnica de CACSA. 

b.3) Com es posa de manifest en l’apartat 5.2.2 f, CACSA, al tancament de 
cada exercici, hauria d’avaluar els possibles indicis de deteriorament de 
valor dels elements que formen part de l’immobilitzat material i deixar-
ne constatació. 

b.4) Si bé s’han realitzat avanços en 2010, s’hauria de documentar 
formalment la cessió a CACSA dels terrenys integrats als voltants del 
Palau de les Arts, Museu i Planetari, de manera que se’n concreten els 
termes i condicions.  
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c) Les següents recomanacions són sobre d’altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici: 

c.1) D’acord amb el que hem indicat en l’apartat 5.2.7, CACSA hauria de 
comptabilitzar els ajornaments de pagament formalitzats amb entitats 
financeres en la partida “Deutes amb entitats de crèdit” de l’epígraf 
“Deutes a curt termini”. 

c.2) Segons expressem en l’apartat 5.2.8, caldria estimar i computar l’import 
dels interessos meritats al tancament de l’exercici per les operacions 
pendents de pagament que incorren en mora. 

c.3) La informació proporcionada en la memòria milloraria si s’inclogués 
l’import pendent de pagament per operacions d’immobilitzat que al 
tancament de l’exercici supera el termini màxim legal, tal com exposem 
en l’apartat 5.2.8. 

c.4) Com indiquem en l’apartat 5.4.3, els acords que modifiquen les 
condicions de les tarifes haurien de ser confirmats per la Comissió 
Executiva. 

c.5) Per a millorar la gestió contractual s’haurien d’atenir les indicacions i 
recomanacions posades de manifest en l’anàlisi dels expedients de 
contractació en l’apartat 6.4. En especial pel que fa a: 

- Que quan els criteris d’adjudicació comprenguen diversos subcriteris, 
aquests s’ordenen segons la seua importància i es consideren en el 
plec de clàusules administratives particulars. 

- Que la ponderació de l’oferta econòmica siga almenys del 50%. 

- Que amb caràcter previ a la signatura d’una addenda per la qual 
s’amplia el termini d’execució de les obres, hi haja un acord de 
pròrroga o de suspensió temporal en la qual es justifiquen les causes 
del retard. 

- Que les obres es reben conformes una vegada s’hagen executat 
íntegrament d’acord amb les prescripcions previstes, i que s’adopten 
les mesures considerades en els plecs en el cas que es reben amb 
retard. 
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1. OBJECTIUS  

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de conformitat amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si l’”Immobilitzat material” i les “Existències” registrats en els comptes 
anuals de l’exercici de 2010 de Construccions i Infraestructures Educatives de la 
Generalitat Valenciana, SAU (d’ara endavant CIEGSA o la Societat) es presenten 
adequadament, d’acord amb els principis comptables, així com verificar el compliment 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici, en relació 
amb les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de CIEGSA, relacionats amb les àrees citades. En els 
diferents apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions que els òrgans 
responsables de la Societat hauran d’atendre i millorar. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de CIEGSA estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita data, i s’ajunten 
íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. 
Aquests comptes van ser formulats pels administradors de la Societat amb data 31 de 
març de 2011, aprovats per la Junta General d’Accionistes amb data 24 de juny de 2011, 
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 2011, 
juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria, obligatori de conformitat amb la legislació mercantil, 
és alhora el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent el que estableix la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV), realitza la IGG en 
col·laboració amb una firma privada d’auditoria. En aquest informe s’emet una opinió 
favorable. Sense que afecte aquesta opinió, s’inclouen dos paràgrafs d’èmfasi, un per 
continuïtat del negoci en dependre de les futures aportacions de la Generalitat i l’altre, a 
causa del registre de canvi de criteri en el tractament comptable de les infraestructures 
escolars de secundària, efectuat amb caràcter retroactiu i amb el qual es mostren 
d’acord. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit a 
revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb els 
epígrafs del balanç “Immobilitzat material” i “Existències” registrats per CIEGSA en 
els comptes anuals de 2010, i comprovar que la formalització i presentació dels comptes 
anuals ha sigut l’adequada. 

Així mateix, hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2009. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que s’han considerat 
pertinents conformement amb els “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura, aplegades en el “Manual de fiscalització” 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 d’aplicació en aquest cas, 
tenint en compte els objectius perseguits i l’abast adés indicat. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de CIEGSA, 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i de l’activitat contractual, en relació 
amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2010. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2010. 

- Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa, 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Societats de Capital, en vigència a partir del primer de setembre de 
2010. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1564/1989, de 22 de desembre (LSA), derogat pel Reial Decret Legislatiu 
1/2010, del primer de setembre de 2010. 

- 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. 

Normes específiques de l’entitat 

- Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s’acorda 
la constitució de CIEGSA. 

-  Estatuts de la Societat. 

- Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i CIEGSA de 5 de 
febrer de 2001. 

Contractació 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes dels Sector Públic, modificada per 
les lleis 15/2010, de 5 de juliol i 34/2010, de 5 d’agost, entre altres. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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- Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

- 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 de 
contractes i de contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana 
i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

- 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. 

Normes comptables 

- Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, i les normes d’adaptació del PGC a les empreses immobiliàries, 
aprovades mitjançant l’Ordre de 28 de desembre de 1994 i modificades per 
l’Ordre d’11 de maig de 2001. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies (d’aplicació a les empreses públiques que hagen 
formulat els seus comptes anuals amb posterioritat al 26 de març de 2010). 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de comptes al qual 
estan subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana. 

D’altres 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de Generalitat, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital. 

En l’informe de l’exercici de 2009 vam analitzar les instruccions de contractació i el 
perfil de contractant de CIEGSA, vam observar determinats incompliments i vam 
formular recomanacions per a esmenar-los. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, la Sindicatura emetrà un informe 
sobre el seguiment per part del conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, del 
treball especial realitzat sobre les instruccions de contractació i perfil de contractant. En 
aquest informe es podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les millores introduïdes 
per la Societat en relació amb les qüestions esmentades. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l’adequació dels epígrafs del balanç i del compte de pèrdues i beneficis, relacionats amb 
les àrees fiscalitzades als principis comptables aplicables i l’adequada presentació dels 
comptes anuals: 

a) El deute per operacions comercials de l’accionista únic amb la Societat ha sigut 
valorat pel nominal sense calcular l’efecte financer de l’ajornament, i 
classificada com actiu corrent, encara que no es coneix el seu venciment. 
L’import pendent de cobrament, 2.327.934.586 euros, serà finançat per la 
Generalitat principalment per mitjà d’ampliacions de capital amb data límit de 
31 de desembre de 2015, sense perjudici que aquesta data puga ser ampliada 
posteriorment (vegeu l’apartat 5.4). 

b) Com indiquem en l’apartat 5.3, formant part de l’epígraf “Existències”, a 31 de 
desembre de 2010, s’inclou un import de 2.536.638 euros, relatiu a equipament 
escolar. Aquest import correspon als costs incorreguts per CIEGSA per al 
desenvolupament d’un programa informàtic de gestió encarregat per la 
Conselleria d’Educació i pendents de facturar a la dita Conselleria. L’acabament 
d’aquest projecte estava previst per a març de 2008 i n’està pendent d’executar 
el 47%. 

 La situació descrita podria comportar que el valor net realitzable del dit 
equipament fos inferior al cost incorregut, cosa que implicaria, d’acord amb la 
normativa comptable, efectuar les oportunes correccions valoratives, i 
reconèixer-les com a despeses en el compte de pèrdues i guanys. Aquesta 
Institució no ha disposat de la informació suficient per a poder determinar la dita 
circumstància. 

c) La nota 18.3 de la memòria dels comptes anuals, “Informació sobre els 
ajornaments de pagament efectuats a proveïdors”. Disposició addicional tercera. 
Deure d’informació de la Llei 15/2010”, indica que el saldo pendent de 
pagament a proveïdors al tancament de l’exercici de 2010, acompleix els 
terminis establits en la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

 Aquesta Sindicatura no ha disposat de la informació suficient per a poder 
verificar el contingut de la dita nota 18.3. No obstant això, la revisió dels 
contractes seleccionats, ha posat de manifest imports pendents de pagament, 
l’ajornament dels quals supera el termini legal establit (vegeu l’apartat 6.3). 

Addicionalment, indiquem tot seguit uns altres aspectes d’interès observats en el curs de 
la fiscalització efectuada: 
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d) Tal com expressem en l’apartat 5.2 d’aquest Informe, la Societat ha modificat, 
amb caràcter retroactiu, el criteri de registrar les construccions corresponents a 
les obres de centres d’educació secundària, prenent en consideració el que vam 
indicar-li en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2009. 

 El canvi de criteri ha comportat modificar en els comptes anuals de 2010 les 
dades corresponents a l’exercici de 2009 en aplicació de la norma de registre i 
valoració 22 del PGC, a fi que els dos exercicis mostren les xifres comparatives 
d’acord amb el tractament comptable adoptat. 

 Aquests ajusts no han implicat cap modificació patrimonial. Les principals 
modificacions registrades en l’exercici de 2009, han sigut les següents: 

- L’”Immobilitzat per revertir” s’ha facturat a la Conselleria d’Educació 
pel seu cost, 1.048.249.295 euros, i per tant el compte per cobrar amb la 
Generalitat s’ha incrementat en aquest import. Els comptes 
“Amortització acumulada” i la seua contrapartida, “Periodificacions a 
llarg termini”, s’han cancel·lat entre si. 

- L’”Immobilitzat per revertir en curs” que pujava a 97.492.038 euros, 
s’ha reclassificat a “Existències”. 

- En el compte de pèrdues i guanys, s’han incrementat les “Vendes”, la 
“Variació d’existències” i el “Consum de matèries primeres” en 
111.559.421 euros, 10.600.260 euros i 122.159.680 euros, 
respectivament. 

- El compte que recull la quota d’amortització de l’exercici de 2009 ha 
sigut compensada amb el compte “Deteriorament i resultat 
d’alienacions d’immobilitzat” per un import de 20.440.213 euros, i els 
dos comptes han sigut cancel·lats. 

e) La Generalitat, soci únic de la Societat, ha facilitat el suport financer necessari 
per a garantir el seu funcionament mitjançant aportacions al capital social i per a 
la compensació de pèrdues, raó per la qual la seua continuïtat depèn d’aquest 
suport. La Societat, en l’elaboració dels seus comptes anuals, ha aplicat el 
principi d’empresa en funcionament, ja que considera que la Generalitat 
continuarà prestant-li el suport necessari per al manteniment de l’activitat i així 
ho ha indicat en la nota 2.3 corresponent de la memòria dels comptes anuals. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2, hem detectat 
durant l’exercici de 2010 el següent incompliment significatiu de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 
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a) Com indiquem en l’apartat 6.3 d’aquest Informe, la fiscalització de la 
contractació ha posat de manifest que la Societat no ha modificat les clàusules de 
pagament incloses en els plecs de característiques administratives tipus per a 
adaptar-les als terminis prevists en la Llei 3/2004, modificada per la Llei 
15/2010. Per tant, tots els contractes formalitzats des del 7 de juliol de 2010 fins 
a avui, tenen clàusules de pagament que superen el termini legal de 85 dies. 

A més a més, tot seguit indiquem un altre aspecte d’interès posat de manifest en el curs 
de la fiscalització efectuada: 

b) Durant l’exercici de 2010, la Societat ha sigut regulada com a mitjà propi de la 
Conselleria d’Educació, segons el que disposa l’article 4rt.1, lletra n de l’LCSP, 
en relació amb l’article 24.6 de la citada Llei. No obstant això, els encàrrecs 
realitzats als mitjans propis han de ser encàrrecs d’execució, mentre que a la 
Societat, en relació amb la construcció pròpiament dita, sols pot dur a terme la 
formalització del procediment de contractació, ja que d’acord amb el seu objecte 
social no és una empresa constructora (vegeu l’apartat 6.1). 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana S.A.U. es 
constitueix per Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, en forma de 
societat anònima, amb la consideració d’empresa de la Generalitat conformement al que 
disposa l’article 5 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

La Societat, que durant 2010 ha sigut regulada com a mitjà propi de la Conselleria 
d’Educació, té per objecte: 

a) L’organització, contractació i gestió de quantes activitats requerisca la 
preparació, construcció d’obres, instal·lacions, execució i posada en 
funcionament de les infraestructures educatives dins del territori de la Comunitat 
Valenciana. 

b) La realització de qualsevol obra d’adequació dels centres que es construïsquen, 
així com dels ja construïts, dins del territori de la Comunitat Valenciana. 

La Societat durà a cap el dit objecte social amb subjecció als termes i condicions que 
determina el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura i Educació de la 
Generalitat i CIEGSA subscrit el 5 de febrer de 2001 i adequarà les seues activitats a les 
línies d’actuació anuals o plurianuals programades i aprovades per la Conselleria de 
Cultura i Educació. Actualment depèn de la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació (a partir del 24 de juny de 2011). 

A 31 de desembre de 2010, el capital social de CIEGSA puja a 382.399.272 euros, 
representat per cent vint-i-set mil dues-centes accions nominatives de 3.006 euros de 
valor nominal cada una, propietat al 100% de la Generalitat. Els òrgans de govern de la 
Societat són la Junta General d’Accionistes i el Consell d’Administració. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Segons el contingut de l’informe de gestió de la Societat de l’exercici de 2010, 
l’activitat desenvolupada en l’exercici ha sigut de continuïtat respecte de l’anterior amb 
la construcció i adequació dels col·legis de primària i secundària per a completar el 
mapa escolar a la Comunitat Valenciana. 

Segons aquest informe de gestió, la inversió total realitzada en l’exercici ha pujat a 254 
milions d’euros, (IVA exclòs), 22 dels quals corresponen a equipament escolar i 232 
milions a infraestructures educatives. 

La inversió acumulada de CIEGSA des de la seua creació puja a 2.494 milions d’euros 
(IVA exclòs), i es desglossa en 2.265 milions d’euros d’infraestructures educatives i 
229 milions d’euros d’equipament. Amb aquesta xifra d’inversió, la Societat ha lliurat a 
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la Conselleria d’Educació 516 actuacions (212 de secundària i 304 de primària), 78 de 
les quals corresponen a l’exercici de 2010. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç de CIEGSA a 31 de desembre de 2010, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, en euros, és el següent: 
 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 7.805.161 8.083.359 (3,4%) 

Immobilitzat intangible 267.894 428.777 (37,5%) 

Immobilitzat material 7.528.833 7.646.148 (1,5%) 

Terrenys i construccions 7.297.264 7.369.889 (1,0%) 

Instal·lacions tècniques, maquinària i d’altres 231.569 276.259 (16,2%) 

Inversions financeres a llarg termini 8.434 8.434 - 

ACTIU CORRENT 2.509.987.943 2.300.081.591 9,1% 

Existències 146.155.871 176.659.797 (17,3%) 

Deutors comercials  i d’altres comptes per cobrar 2.363.742.983 2.123.372.272 11,3% 

Inversions financeres a curt termini 30.566 28.418 7,6% 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 58.523 21.104 177,3% 

Total actiu 2.517.793.104 2.308.164.950 9,1% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET 269.131.656 233.558.432 15,2% 

Fons propis 269.131.656 233.558.432 15,2% 

Capital 382.399.272 300.110.022 27,4% 

Reserves (1.865.577) (1.601.417) 16,5% 

Resultats d’exercicis anteriors (64.950.173) (54.999.206) 18,1% 

D’altres aportacions de socis 8.590.000 38.629.246 (77,8%) 

Resultat de l’exercici (55.041.866) (48.580.213) 13,3% 

PASSIU NO CORRENT 1.632.357.197 1.486.702.327 9,8% 

Deutes a llarg termini 1.632.357.197 1.486.702.327 9,8% 

Deutes amb entitats de crèdit 1.449.399.405 1.391.812.289 4,1% 

D’altres passius financers 182.957.792 94.890.038 92,8% 

PASSIU CORRENT 616.304.251 587.904.191 4,8% 

Deutes a curt termini 599.574.572 559.066.409 7,2% 

Deutes amb entitats de crèdit 267.338.419 86.091.068 210,5% 

D’altres passius financers 332.236.153 472.975.341 (29,8%) 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 16.729.679 28.837.782 (42,0%) 

Total patrimoni net i passiu 2.517.793.104 2.308.164.950 9,1% 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis de CIEGSA de 2010, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, en euros, és el següent:  

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis  243.487.942 269.576.246 (9,7%) 

Variació existències productes acabats i en curs de fabricació (33.250.720) (2.051.826) 1.520,5% 

Aprovisionaments (208.105.083) (265.496.693) (21,6%) 

D’altres ingressos d’explotació (26) 5.855 (100,4%) 

Despeses de personal (3.893.047) (3.970.219) (1,9%) 

D’altres despeses d’explotació (3.169.479) (4.803.241) (34,0%) 

Amortització de l’immobilitzat (368.574) (348.616) 5,7% 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 12.824 (30.649) (141,8%) 

Resultat d’explotació (5.286.163) (7.119.143) (25,7%) 

Ingressos financers 2.755.460 3.930.830 (29,9%) 

Despeses financeres (53.593.921) (45.391.900) 18,1% 

Variac. valor raonable en instruments financers 1.082.758 0 - 

Resultat financer (49.755.703) (41.461.070) 20,0% 

Resultat abans d’imposts (55.041.866) (48.580.213) 13,3% 

Resultat exercici operacions continuades (55.041.866) (48.580.213) 13,3% 

Resultat de l’exercici (55.041.866) (48.580.213) 13,3% 

Quadre 2  

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés les àrees 
d’”Immobilitzat material” i “Existències” de l’exercici de 2010. 

Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquests epígrafs del balanç, en els 
apartats següents mostrem els comentaris sobre els aspectes més significatius que hi 
hem observat. 

5.2 Immobilitzat material 

L’epígraf “Immobilitzat material” de CIEGSA, a 31 de desembre de 2010, representa 
un 0,3% del total del balanç. La disminució que ha experimentat aquest epígraf 
comparat amb els anys anteriors, ha vingut motivada pel canvi de criteri en el 
tractament comptable de la construcció d’infraestructures educatives, d’acord amb les 
recomanacions d’aquesta Sindicatura. 

La composició d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2010 i el seu moviment 
durant el dit exercici, en euros, són els següents: 
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Concepte 31-12-2009 Altes 31-12-2010 

Cost:    

Terrenys i construccions pròpies 7.483.496 47.892 7.531.389 

Instal·lacions tècniques i maquinària 19.704 - 19.704 

D’altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 446.487 3.415 449.902 

D’altre immobilitzat 353.193 28.382 381.575 

Total cost 8.302.880 79.689 8.382.570 

Amortització acumulada:    

Terrenys i construccions pròpies 113.607 120.518 234.125 

Instal·lacions tècniques i maquinària 5.807 1.918 7.725 

D’altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 256.363 44.870 301.233 

D’altre immobilitzat 280.955 29.699 310.654 

Total amortització 656.732 197.005 853.737 

Valor net 7.646.148 - 7.528.833 

Quadre 3  

L’apartat 4.2, “Normes de registre i valoració, aplicats a l’immobilitzat material” i 
l’apartat 6, “Immobilitzat material”, de la memòria dels comptes anuals de CIEGSA, 
que adjuntem en l’annex d’aquest Informe, mostren la informació relativa sobre els 
conceptes assenyalats en el quadre 3 anterior. 

L’epígraf més significatiu de l’”Immobilitzat material” és el de “Terrenys i 
construccions pròpies” que, a 31 de desembre de 2010, sumava 7.531.389 euros i que 
correspon íntegrament a la seu social. Hem revisat la pòlissa d’assegurances 
corresponent a aquest edifici i hem detectat que l’import assegurat és insuficient. 

Com a conseqüència del canvi de criteri comptable descrit en l’apartat 3.1 d’aquest 
Informe, els saldos corresponents a l’exercici de 2009 han sigut modificats. Els ajusts 
registrats en aquest epígraf han sigut els següents: 

- L’”Immobilitzat per revertir”, s’ha facturat a la Conselleria d’Educació pel seu 
cost, 1.048.249.295 euros, i, per tant, el compte per cobrar a la Generalitat s’ha 
incrementat en el dit import. 

- L’”Amortització acumulada” corresponent a l’immobilitzat per revertir era de 
85.854.080 euros. Aquest import s’ha ajustat amb el saldo registrat en el compte 
“Periodificacions a llarg termini”, i els dos comptes han quedat cancel·lats. 
També s’ha compensat la quota d’amortització corresponent a l’exercici de 
2009, registrada en el compte de pèrdues i guanys, que pujava a 20.440.213 
euros, amb el compte “Deteriorament i resultat d’alienacions d’immobilitzat”, el 
saldo del qual era d’aquest mateix import. 
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- L’”Immobilitzat per revertir en curs”, que pujava a 97.492.038 euros s’ha 
reclassificat a “Existències”. 

5.3 Existències 

L’epígraf “Existències” representa un 6% del total de l’actiu. La seua composició i 
moviment durant 2010 els mostrem a continuació en euros: 

 

Conceptes 31-12-09 Augments Baixes 31-12-10 

Equipament escolar 2.536.638 16.955.282 (16.955.282) 2.536.638 

Obres en curs de cicle llarg 174.123.159 193.896.596 (224.400.522) 143.619.233 

Total 176.659.797 210.851.878 (241.355.804) 146.155.871 

Quadre 4 

L’apartat 4.6, “Normes de registre i valoració aplicades a les existències” i l’apartat 10, 
“Existències”, de la memòria dels comptes anuals de CIEGSA, mostren la informació 
relativa als conceptes assenyalats en el quadre anterior. 

En l’exercici de 2010, CIEGSA ha comptabilitzat com infraestructures escolars en 
l’epígraf d’”Existències”, les construccions corresponents a les obres dels centres 
d’educació secundària, d’acord amb el criteri recomanat en l’informe d’aquesta 
Sindicatura de l’exercici de 2009. D’acord amb això, la Societat ha modificat amb 
caràcter retroactiu les xifres corresponents a l’exercici de 2009 en aplicació de la norma 
de registre i valoració 22ª del PGC. La modificació ha comportat incrementar les 
existències en 97.492.038 euros, import que correspon al saldo classificat en els 
comptes anuals de 2009, com a “Immobles per revertir en curs”. 

En el cas de les construccions dels centres de primària, infantils i especials, els terrenys 
i les edificacions construïdes són propietat dels ajuntaments. 

En el cas de les construccions de secundària, la Generalitat Valenciana ha constituït 
drets de superfície a favor de CIEGSA, el valor en escriptura és de 31.723.574 euros. 

Aquests drets de superfície sobre els terrenys dels centres de secundària constituïts i 
registrats a favor de la Societat no es registren en el balanç. La Societat únicament 
registra les despeses derivades de constituir-los, bàsicament l’impost de transmissions 
patrimonials i l’impost d’actes jurídics documentats, com a despesa de l’exercici en el 
qual es rep la corresponent liquidació. 

D’acord amb el conveni de 5 de febrer de 2001, la fórmula jurídica serà l’autorització 
d’obres concedida mitjançant els documents subscrits amb la Conselleria d’Educació en 
compliment del dit conveni. 

Els centres es mantenen com a existències en el balanç de CIEGSA fins que es produeix 
la posada en disposició o ocupació per part de la Conselleria d’Educació. En aquest 



Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU. Exercici de 2010 

- 275 - 

moment, la Societat emet la corresponent factura a la Conselleria i es registra l’ingrés en 
el compte de pèrdues i beneficis generant el corresponent compte per cobrar a la 
Generalitat. 

La Societat s’encarrega de l’adquisició de l’equipament escolar dels centres escolars, i 
el transmet posteriorment a la Conselleria d’Educació. Des de l’any 2009, la Conselleria  
va encomanar també a CIEGSA la gestió logística de l’equipament dels centres 
escolars. Els costs derivats d’aquest servei en l’exercici de 2010 imputats a “D’altres 
despeses d’explotació” han sumat 2.132.138 euros. Aquest servei ha sigut facturat i 
repercutit a la Conselleria. 

Les baixes d’”Equipament escolar” per 16.955.282 euros, corresponen a l’import 
facturat en l’exercici a la Conselleria d’Educació per vendes  d’equipament i coincideix 
amb l’import registrat  en el compte “Venda d’equipament” de l’epígraf “Import net de 
la xifra de negocis” del compte de pèrdues i guanys (vegeu el quadre 2). 

El saldo que presenta el compte d’equipament al tancament de l’exercici correspon als 
treballs realitzats en l’exercici de 2008 pendents de facturar a la Conselleria, motivat per 
un encàrrec realitzat a la Societat per al desenvolupament d’un programa informàtic de 
gestió. El cost total del projecte és de 5.350.000 euros i el seu acabament estava previst 
per a març de 2008. Es troba pendent d’executar el 47,4%. 

La situació descrita podria implicar que el valor net realitzable del dit equipament fos 
inferior al cost incorregut, fet que comportaria,d’acord amb la normativa comptable, 
efectuar les oportunes correccions valoratives i reconèixer-les com a una despesa en el 
compte de pèrdues i guanys. Aquesta institució no ha disposat de la informació suficient 
per a determinar aquesta circumstància. 

Durant l’exercici de 2010 els augments en existències han pujat a 210.851.878 euros, 
dels quals un 92% corresponen a “Infraestructures escolars” i un 8% a “Equipament 
escolar”. Ha sigut verificat amb documentació de suport un 34% dels augments 
produïts. 

L’import pendent de pagament als proveïdors de centres de secundària es troba registrat 
en “D’altres passius financers a llarg termini” i en “D’altres passius financers a curt 
termini” del passiu del balanç per 182.144.885 euros i 332.236.153 euros, 
respectivament. Aquests imports, d’acord amb la normativa comptable d’aplicació 
s’haurien de registrar en “Creditors comercials no corrents” i “Creditors comercials i 
d’altres comptes per pagar”, respectivament. 

Aquest mateix criteri s’hauria d’aplicar a les xifres comparatives de l’exercici de 2009 
incloses en els comptes anuals. 

Les baixes en “Infraestructures escolars”, per valor de 224.400.522 euros, corresponen a 
l’import facturat en l’exercici a la Conselleria d’Educació i confirmat per aquesta, i 
coincideix amb l’import registrat en el compte “Venda de centres escolars” de l’epígraf 
“Import net de la xifra de negocis” del compte de pèrdues i guanys (vegeu el quadre 2). 
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Aquest import es deu, principalment, a la valoració de setanta-vuit actuacions en centres 
escolars que durant 2010 han sigut posades a disposició de la Conselleria d’Educació. 
Algunes d’aquestes obres estan pendents de la liquidació definitiva, però ja han sigut 
facturades en 2010, tot incloent-hi, si escau, les provisions, periodificacions o 
estimacions pertinents segons els criteris comptables. Si el cost facturat no coincideix 
amb el cost definitiu de l’obra, en l’exercici pròxim s’efectuarà la facturació pertinent 
que ajuste el dit cost al real. 

La Societat ha capitalitzat despeses financeres dins de la partida “Infraestructures 
escolars”, per import de 2.746.794 euros. 

A 31 de desembre de 2010, la distribució territorial per províncies de les 
“Infraestructures escolars”, seria la següent, en euros:  

 

Província 
Obra D’altres costs Total 

Import % s/ total Import % s/ total Import % s/ total 

Alacant 37.380.507 40% 22.333.845 45% 59.714.353 42% 

Castelló 25.710.898 27% 7.574.533 15% 33.285.431 23% 

València 30.484.552 33% 20.134.897 40% 50.619.450 35% 

Total 93.575.958 100% 50.043.275 100% 143.619.233 100% 

Quadre 5 

En el concepte “D’altres costs” s’inclouen les taxes inherents de la construcció, els 
honoraris facultatius i projecte i direcció d’obra, els honoraris de liquidació d’obra, 
d’assistències tècniques, la realització d’estudis geotècnics i les despeses relatives a 
l’escolarització provisional dels alumnes dels centres. Aquests últims corresponen 
bàsicament a les despeses de muntatge i lloguer d’aules prefabricades que a 31 de 
desembre de 2010 pujaven a 18.311.434 euros. 

El quadre següent mostra, en euros, al tancament de l’exercici de 2010, la distribució 
territorial per províncies del cost de l’obra acabada per CIEGSA des de la seua creació. 
Aquest import total d’obra acabada, en concepte de centres escolars de primària, infantil 
i especial i de centres de secundària, la Generalitat deu a la Societat 2.111.851.621 
euros a 31 de desembre de 2010 (vegeu el quadre 9, apartat 5.4). 
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Província Import % s/ total 

Alacant 809.180.768 38% 

Castelló 328.712.137 15% 

València 983.580.280 46% 

Total 2.121.473.185 100% 

Quadre 6  

El desglossament per nombre d’actuacions acabades i en curs per províncies és, d’acord 
amb les dades facilitades i a 31 de desembre de 2010, el següent:  
 

Província 
Actuacions 
acabades 

Actuacions en 
curs 

% s/acabades 
% s/actuacions en 

curs 

Alacant 182 125 35% 36% 

Castelló 89 55 17% 16% 

València 245 164 47% 48% 

Total 516 344 100% 100% 

Quadre 7 

Hem analitzat dotze construccions posades a disposició de la Conselleria en 2010 que 
s’han registrat en “Infraestructures escolars” i que durant l’exercici han comportat 
facturació a la Conselleria d’Educació. 

El cost total facturat a la Conselleria d’Educació corresponent als projectes revisats puja 
a 79.580.452 euros, import que coincideix amb la base imposable facturada a la 
Conselleria d’Educació en 2010. 

Aquest total inclou costs d’obra (contracte inicial més modificacions) per 72.696.152 
euros, honoraris per 4.308.218 euros i el lloguer d’instal·lacions educatives de caràcter 
provisional per 2.072.652 euros com a partides més significatives. 

En el quadre 8 següent mostrem, per a cada projecte, les dates de formalització del 
contracte d’obra inicial i de l’acta d’ocupació de l’obra per a l’ús previst. També 
detallem l’import inicialment contractat i, com a modificacions, els increments produïts 
en el cost de les obres. El total de les dites modificacions integra, per ordre 
d’importància, els modificats (4.843.560 euros), les liquidacions d’obra 
comptabilitzades (de 4.428.338 euros) i les revisions de preus (1.943.011 euros) com a 
partides més significatives. 

En la columna “D’altres costs” detallem els principals costs imputats al centre 
necessaris per a la seua construcció, al marge del cost de les obres, amb el detall descrit 
en els paràgrafs anteriors. L’última columna, “Import total sense IVA a 31-12-10”, 
recull l’import imputat a “Infraestructures escolars” per a cada centre educatiu. 
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En aquests costs no s’inclouen els costs financers per ajornament del pagament en què 
ha incorregut CIEGSA. 

En deu dels dotze centres revisats en què s’ha rebut la factura corresponent als costs de 
l’obra, s’ha aplicat la clàusula dels plecs per la qual en circumstàncies excepcionals es 
podrà emetre un sol document de pagament amb un venciment de fins a 24 mesos. 

En aquests casos, la Societat abonarà l’interès legal dels diners pel corresponent 
ajornament i totes les despeses derivades del lliurament i de la formalització aniran a 
càrrec del contractista. L’import total dels interessos corresponents a l’ajornament del 
pagament per la construcció d’aquests deu centres és de 995.620 euros. L’import total 
dels costs d’ajornament del pagament de les construccions de centres acabats en 
l’exercici 2010, suma 9.980.673 euros. 
 
 
 

Actuació 
Data 

contracte 

Data acta 
d’ocupació/re

cepció 

Import 
contracte + 

modificacions 
(sense IVA) (a) 

D’altres 
costs  

(sense IVA) 
(b) 

Import total 
sense IVA a 

31/12/10(a+b) 

CP Nou núm. 11 Ciutat del Mar, Torrevella  26-06-09 23-08-10 4.934.847    
Modificacions (1)     0     
Honoraris       501.069   
Aules       1.224.522   
D’altres       47.043   

Subtotal     4.934.847 1.772.635 6.707.482 

CP Clara Campoamor, (Altabix), Elx 20-03-09 29-06-10 4.708.893    
Modificacions (1)     536.521     
Honoraris       406.665   
Aules       75.890   
D’altres       49.996   

Subtotal     5.245.414 532.551 5.777.965 

Escola d’Arts Plàstiques, Alcoi 23-05-09 29-10-10 5.548.915    
Modificacions (1)     992.366     
Honoraris       293.599   
Aules       0   
D’altres       27.032   

Subtotal     6.541.281 320.630 6.861.911 

IES Nou Pau 2, (Sant Blai), Alacant 05-02-04 29-04-10 6.441.066    
Modificacions (1)     2.991.805     
Honoraris       186.924   
Aules       0   
D’altres       30.630   

Subtotal     9.432.871 217.555 9.650.425 

CP el Bracal, Muro d’Alcoi 21-07-08 13-05-10 1.823.333    
Modificacions (1)     29.165     
Honoraris       131.937   
Aules       454.137   
D’altres       23.022   

Subtotal     1.852.498 609.096 2.461.594 

Escola de Música i Auditori, Cox 07-11-08 12-08-10 3.406.751    
Modificacions (1)     141.309     
Honoraris       318.772   
Aules       0   
D’altres       45.947   

Subtotal     3.548.061 364.718 3.912.779 
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Actuació 
Data 

contracte 

Data acta 
d’ocupació/re

cepció 

Import 
contracte + 

modificacions 
(sense IVA) (a) 

D’altres 
costs  

(sense IVA) 
(b) 

Import total 
sense IVA a 

31/12/10(a+b) 

CP Miralcamp núm. 4, Onda 17-12-08 07-09-10 4.648.733    
Modificacions (1)     244.048     
Honoraris       364.440   
Aules       308.187   
D’altres       35.768   

Subtotal     4.892.781 708.395 5.601.176 

IES Bovalar núm. 10, Campus Borriol, Castelló 19-08-08 06-09-10 6.056.604    
Modificacions (1)     194.422     
Honoraris       606.332   
Aules       0   
D’altres       88.786   

Subtotal     6.251.025 695.119 6.946.144 

CEE Professor Sebastià Burgos, València 29-12-08 06-09-10 6.261.493    
Modificacions (1)     154.743     
Honoraris       296.618   
Aules       0   
D’altres       17.809   

Subtotal     6.416.236 314.427 6.730.663 

SES de l’IES Henri Matisse (La Canyada), Paterna 26-03-09 14-09-10 5.530.650    
Modificacions (1)     1.017.231     
Honoraris       320.369   
Aules       0   
D’altres       24.826   

Subtotal     6.547.881 345.195 6.893.076 

IES Dr. Lluís Simarro, Xàtiva 05-03-06 04-01-10 8.005.355    
Modificacions (1)     4.299.963     
Honoraris       528.008   
Aules       0   
D’altres       74.301   

Subtotal     12.305.318 602.310 12.907.628 

CP Hort de Palau, Oliva 27-08-08 24-08-10 4.352.807    
Modificacions (1)     375.132    
Honoraris       353.485   
Aules       9.916   
D’altres       38.270   

Subtotal     4.727.939 401.670 5.129.609 

Total seleccionat      72.696.152 6.884.300 79.580.452 

(1) Les modificacions integren, per ordre d’importància, els modificats, les liquidacions d’obra i les revisions de preus, com a 
partides més significatives. 

Quadre 8 

Com ja ha indicat aquesta Institució en els seus successius informes de fiscalització, 
l’anàlisi de la informació de què disposem posa de manifest que s’han fet modificats, 
(6,66% de l’import del contracte més modificacions), ampliacions de termini i 
increments de l’import del projecte d’execució, de vegades motivats per peticions de la 
Conselleria d’Educació per a actualitzar el programa del centre, per imprevists 
apareguts durant l’execució de l’obra o per peticions de CIEGSA derivades de 
propostes de la direcció facultativa. 

D’altres vegades, durant l’execució de l’obra s’han generat modificacions d’unitats 
d’obres amb repercussió econòmica, a causa de diverses circumstàncies entre les quals 
destaquen les motivades per decisions de la direcció facultativa per a adaptar el projecte 
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a les necessitats d’execució o per sol·licitud de la Conselleria per a millorar el projecte. 
La modificació del cost total s’inclou en la liquidació de l’obra, tal com s’indica en 
l’informe de finalització de l’obra. 

En alguns casos revisats no s’ha efectuat la liquidació de l’obra, per la qual cosa no és 
impossible conèixer la incidència que en el seu cost total representaria la dita liquidació. 

Pel que fa al termini d’execució de les obres cal indicar que en alguns dels projectes 
revisats es produeixen retards pel que fa a la data contractual d’acabament. No obstant 
això, segons els informes de final d’obra que se’ns han facilitat, normalment es 
considera que les obres s’han realitzat dins dels terminis prevists, ja que el retard es 
justifica per l’aprovació de les pròrrogues sol·licitades pels adjudicataris per 
circumstàncies climatològiques, per l’execució de peticions de CIEGSA que retardaren 
les obres o per altres causes no imputables a les empreses adjudicatàries. 

5.4 Operacions amb vinculades 

Com a conseqüència de l’activitat principal de CIEGSA –construcció de centres 
escolars per encàrrec del seu accionista únic–, s’han generat des de l’inici de la seua 
activitat uns comptes per cobrar a la Generalitat, el saldo dels quals a 31 de desembre de 
2010 s’aplega, juntament amb altres conceptes, en l’epígraf “Deutors comercials i 
d’altres comptes per cobrar” de l’actiu corrent del balanç de CIEGSA. A la citada data, 
el saldo dels dits comptes per cobrar puja a 2.327.934.586 euros, que representa un 92% 
de l’actiu total de CIEGSA i la seua partida més significativa. 

En el quadre següent es mostra, en euros, el desglossament de l’import citat que 
correspon als saldos per cobrar degudament confirmats i conciliats per la Conselleria 
d’Educació al tancament de l’exercici de 2010, pels conceptes següents: 

 

Concepte Import 

Equipament de centres escolars 216.082.965 

Centres escolares de primària, infantil i especial 771.841.644 

Centres escolars de secundària 1.340.009.977 

Subtotal per deutes per operacions comercials  2.327.934.586 

Aportació compensació de pèrdues 2.147.500 

Deute per ampliació de capital - 

Total 2.330.082.086 

Quadre 9  

L’apartat 16.1, “Operacions amb vinculades” de la memòria dels comptes anuals de 
CIEGSA, mostra la informació relativa als conceptes assenyalats en el quadre anterior. 
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Com a conseqüència del canvi de criteri comptable per a registrar la construcció dels 
centres de secundària, el cost d’aquestes infraestructures ha sigut facturat al seu 
accionista únic per 1.048.249.295 euros, i s’ha incrementat el compte per cobrar pel 
mateix import amb efectes retroactius en l’exercici de 2009, tal com hem posat de 
manifest en altres apartats d’aquest Informe. 

L’increment en l’exercici de 2010 de la quantitat que deu la Generalitat a CIEGSA per 
operacions comercials puja a 284.262.212 euros. Dit augment es compon de 22.080.837 
euros d’equipament, 129.077.813 euros de vendes d’edificis de primària i 133.103.562 
euros per centres de secundària. El dit increment de deute ha sigut confirmat per la 
Conselleria. 

Tal i com s’indica en la memòria dels comptes anuals, l’import del deute de l’accionista 
únic amb CIEGSA serà finançat per aquest, principalment per mitjà d’ampliacions de 
capital amb la data límit de 31 de desembre de 2015, sense perjudici que aquesta data 
puga ser ampliada posteriorment. No obstant això, la Societat classifica aquests saldos 
pendents de cobrament com actiu corrent, encara que no es coneix el seu venciment i el 
seu valor nominal, sense calcular l’efecte financer de l’ajornament. 

La quantitat pendent de pagament a 31 de desembre de 2010 per “Aportació per a la 
compensació de pèrdues”, ha sigut cobrada en 2011. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de CIEGSA està subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). La Societat té la consideració de poder 
adjudicador definit en l’article 3.3 de la dita llei. 

Això implica que en la preparació dels contractes caldrà seguir les regles establides en 
l’article 121 de l’LCSP, mentre que en la seua adjudicació s’aplicarà el que estipula 
l’article 174 per als contractes subjectes a regulació harmonitzada i en l’article 175 per 
als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, tot amb independència de les 
regles establides en l’LCSP que són aplicables a tot el sector públic. 

La Societat disposa en la seua seu electrònica d’un enllaç amb la plataforma de 
contractació de la Generalitat. D’aquesta forma, integra el seu perfil de contractant 
directament i exclusivament  en la dita plataforma. Així mateix, la Societat ha elaborat 
unes instruccions de contractació que regulen els procediments dels contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. 

Com comentem en l’apartat 2.2 d’aquest Informe, el resultat del seguiment de les 
recomanacions del nostre informe de l’exercici de 2009 referents al perfil de contractant 
i les instruccions de contractació figura en un informe especial elaborat a l’efecte. 

També cal dir que mitjançant l’escriptura pública del primer de març de 2010 s’han 
modificat els estatuts de la Societat perquè tinga la consideració de mitjà propi de la 
Conselleria d’Educació, d’acord amb el que disposa l’article 4rt.1, lletra n, de l’LCSP, 
en relació amb l’article 24.6 de la dita Llei. 

A més a més, cal tenir en compte que l’encàrrec que s’efectua a una entitat que tinga la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic és un encàrrec d’execució, és a dir, de 
realització d’una determinada prestació tal com disposa l’article 4.1 n de l’LCSP. Per 
tant, en relació amb l’execució de les obres, no es pot limitar l’encàrrec a la 
formalització del procediment de contractació, ja que en aquest cas no estaria justificada 
l’aplicació de la doctrina dels mitjans propis. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici  

D’acord amb la informació facilitada per la Societat, hem elaborat el quadre següent que 
indica el nombre i l’import, en euros i sense IVA, dels contractes adjudicats en 
l’exercici, detallats per tipus de contracte i procediment d’adjudicació. 
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Contracte 
Procediment 
d’adjudicació 

Import 
adjudicat 

(sense IVA) 
% 

Nombre de 
contractes 

% 

Obres 

Obert 28.432.032 97% 14 25% 

Negociat 373.039 1% 6 11% 

Simplificat 438.702 2% 36 64% 

 Subtotal 29.243.773 100% 56 100% 

Assistència tècnica 
arquitectes 

Obert 2.408.053 84% 27 60% 

Negociat 323.533 11% 5 11% 

Simplificat 148.471 5% 13 29% 

 Subtotal 2.880.057 100% 45 100% 

Assistència tècnica, 
estudis geotècnics i 

d’altres 

Obert 50.912 10% 4 6% 

Negociat - - - - 

Simplificat 475.366 90% 63 94% 

 Subtotal 526.278 100% 67 100% 

Aules 

Obert 3.407.784 100% 19 100% 

Negociat - - - - 

Simplificat - - - - 

 Subtotal 3.407.784 100% 19 100% 

Serveis generals 

Obert 236.269 13% 6 3% 

Negociat 768.067 44% 6 3% 

Simplificat 758.976 43% 175 94% 

 Subtotal 1.763.312 100% 187 100% 

Equipament 

Obert 14.181.189 99% 131 86% 

Negociat 44.772 0% 1 1% 

Simplificat 146.814 1% 21 14% 

 Subtotal 14.372.775 100% 153 100% 

Total 52.193.979  527  

Quadre 10  

A més d’això, la Societat ha incorregut durant l’exercici en altres costs que, provenint 
d’un contracte inicial, varien l’import definitiu de les construccions dels centres. 

En el quadre següent detallem aquestes variacions de l’import inicialment contractat que 
es posen de manifest com a conseqüència de l’execució del contracte, que són 
denominades per la Societat, addendes, i que resulten de l’aplicació de determinades 
clàusules de preu variable o de la modificació d’algun dels elements del contracte 
inicial. 
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Poden correspondre, doncs, a un modificat, complementari, liquidació, augment 
d’unitats d’obra, revisió de preus, com a conceptes més significatius. D’aquesta manera, 
la Societat diferencia el que és concretament l’adjudicació d’un contracte efectuada en 
l’exercici de 2010 (quadre 10), de les variacions de costs sorgides en l’exercici i que 
provenen d’un contracte adjudicat amb anterioritat (quadre 11). Els costs d’ajornament 
del pagament de les construccions acabades en l’exercici que pugen a 9.980.673 euros 
(vegeu l’apartat 5.3) no s’inclouen en el dit quadre 11. 

En l’exercici de 2010, s’ha realitzat la cessió de dos contractes d’obres. L’import 
d’aquestes cessions és d’11.298.244 euros i s’inclou en l’apartat d’obres del quadre 
següent. 

El detall en euros és el següent: 

 

Detall Import 

Obras 49.742.777 

Assistència tècnica arquitectes 10.740.570 

Assistència tècnica, estudis geotècnics i d’altres 6.120 

Aules 5.713.436 

Equipament 53.850 

Total 66.256.753 

Quadre 11 

Cal dir que els honoraris dels arquitectes, segons estableixen els contractes, són 
quantitats variables en funció de l’aplicació d’una sèrie de factors. La Societat recalcula 
els honoraris una vegada s’executen cada una de les fases del contracte. 

Consegüentment, elabora una autorització de despesa parcial que correspon a la fase 
aprovada. El dit recàlcul d’honoraris s’inclou en el quadre anterior dins del concepte 
“Assistència tècnica arquitectes”. 

6.3 Revisió d’una mostra de contractes 

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits en la contractació de béns i 
serveis, s’ha seleccionat una mostra de contractes adjudicats en l’exercici de 2010 
(vegeu el quadre 12) a partir de la informació recaptada per aquesta Sindicatura. 

La mostra seleccionada ha sigut de 17 expedients amb un import global de 32.745.324 
euros que representen el 28% de l’import total, segons la informació rebuda. 
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Codi contracte Objecte Tipus 
Procediment / 

Addenda 

Import 
adjudicació 
(sense IVA) 

CATRD 463/09 IES Francesc Gil - Canals Assist. tècnica Obert 319.819 

CATRD 443/09 CP Nou núm. 6 – Xàbia Assist. tècnica Obert 272.522 

DIVERSOS Recàlculs honoraris arquitectes Assist. tècnica Addendes 2.371.757 

 Subtotal   2.964.098 

CAC 01/10 
Acord marc d’Instal·lacions Educatives de Caràcter 
Provisional 

Aules Obert 6.000.000 

CAC 01/10-03 IES Honorari Garcia – La Vall d’Uixó Aules Obert 1.042.830 

NEP 15/07b CP Josep Camarena – Gandia Aules Addenda 249.061 

 Subtotal   7.291.891 

C-003/10 Equipament escolar mobiliari Tabervall, S.A. Subministram. Obert 1.498.196 

C-003/10 Equipament escolar mobiliari Federico Giner, S.A. Subministram. Obert 1.478.537 

 Subtotal   2.976.733 

COB 589/09 CP núm. 10 S. Francesc de Borja - Port de Sagunt Obres Obert 5.265.405 

OB 268/07 Centro Social del Grau - València Obres Cessió 4.435.731 

COB 648/10 CP Nou núm. 11 – Vila-real Obres Obert 4.104.012 

OB 44/05 IES Dr. Lluís Simarro – Xàtiva Obres Addenda 2.128.360 

OB 225/07 Escola d’Arts Plàstiques-Alcoi Obres Addenda 1.186.478 

COB 430/08 IES Henri Matisse - La Canyada Obres Addenda 1.017.231 

COB 508/08 CP Clara Campoamor – Elx Obres Addenda 536.521 

LOB10-AA10-1 IES Nou Pau 2 – Sant Blai Obres Addenda 409.944 

 Subtotal   19.083.682 

DIVERSOS Comissió aval IVF Serv. generals Altre 428.920 

 Subtotal   428.920 

Mostra seleccionada 32.745.324 

Total quadres 10 i 11  118.450.732 

% de revisió 28% 

Quadre 12 

Per a determinar la grandària i la composició de la mostra d’expedients seleccionats 
s’han tingut en compte els criteris següents: 

- Contractes l’import d’adjudicació dels quals és quantitativament significatiu. 

- Contractes classificats per la Societat com a addendes, recàlcul d’honoraris o 
d’altres. 
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- Expedients seleccionats de forma aleatòria on tractem d’incloure tots els tipus de 
contractes. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els 
documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem fet un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració en els procediments d’adjudicació que així ho requerisquen. 

En aquest sentit i pel que fa als contractes subjectes a regulació harmonitzada, hem 
observat que s’ha de donar preponderància als criteris d’adjudicació que puguen ser 
valorats mitjançant la mera aplicació de les fórmules establides en els plecs, tal com 
estableix l’article 134.2, paràgraf 2n. de l’LCSP. 

A més a més, en els criteris avaluats mitjançant judicis de valor s’inclouen les millores, 
les quals es podrien valorar aplicant fórmules en aquells casos en què fan referència al 
termini dels contractes de manteniment de les construccions realitzades, al manteniment 
d’espais exteriors o la neteja complementària, entre altres. 

La revisió efectuada, ha posat de manifest que en els contractes realitzats amb 
posterioritat al 7 de juliol de 2010, el termini de pagament inclòs en els plecs de 
característiques administratives supera en tots els casos el termini legal de 85 dies 
establit en la Llei 3/2004, modificada per la Llei 15/2010. 

En la revisió de l’execució dels contractes de la mostra detallada en el quadre 12 
anterior, també hem trobat determinades factures que superaven el termini legal de 
pagament a 31 de desembre de 2010. Per tant, aquest import s’hauria d’incloure en la 
nota 18.3 de la memòria, tal com disposa la Resolució de 29 de desembre de 2010, de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contractació de CIEGSA. 

6.4 Conclusions que sorgeixen de la revisió dels contractes seleccionats 

6.4.1 Contractes d’obres 

Hem revisat vuit contractes d’obres per un import d’adjudicació de 19.083.682 euros, 
IVA exclòs (vegeu el quadre 12). 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius de 
conformitat amb l’LCAP o l’LCSP, en el cas de determinades addendes. 

Tot seguit indiquem les observacions sobre determinats aspectes que, tot i no considerar 
significatius, han de ser tingut en compte per part dels responsables de la Societat, ja 
que es tracta d’incompliments de la legislació aplicable als contractes revisats: 
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a) En el contracte COB 589/09, que es troba subjecte a regulació harmonitzada, 
s’han valorat conjuntament les proposicions econòmiques, l’avaluació de les 
quals s’obté de l’aplicació de fórmules i les proposicions econòmiques, que 
s’avaluen segons un judici de valor. Aquesta valoració conjunta no està d’acord 
a l’article 134.2, paràgraf 3r. De l’LCSP que estableix que en primer lloc 
s’hauran d’avaluar les ofertes que continguen criteris no quantificables 
mitjançant la mera aplicació de fórmules. 

b) El compliment de l’article 30 de l’LCSP, el contracte de cessió hauria d’haver 
sigut comunicat al Registre de Contractes. 

S’ha detectat un altre aspecte en la revisió efectuada que sense constituir incompliment 
d’una norma es considera rellevant posar de manifest: 

c) La regulació de la cessió continguda en els plecs s’hauria de millorar, ja que 
l’únic requisit que s’exigeix és la prèvia autorització de CIEGSA. En aquest 
sentit, es recomana establir requisits addicionals com ara un percentatge 
d’execució mínim. 

6.4.2 Contractes d’assistències tècniques d’arquitectes i estudis geotècnics 

Hem revisat dos contractes subjectes a regulació harmonitzada per un import 
d’adjudicació de 595.341 euros, IVA exclòs (vegeu el quadre 12). A més a més, s’han 
revisat recàlculs d’honoraris per a arquitectes per un import de 2.371.757 euros. 

Els contractes d’assistències tècniques d’arquitectes tenen per objecte la redacció del 
projecte bàsic i d’execució de les obres i instal·lacions, així com l’estudi de seguretat i 
salut, la direcció d’obra per part de l’arquitecte, la direcció d’execució per l’arquitecte 
tècnic, la certificació, la liquidació, la recepció, la coordinació en matèria de seguretat i 
salut i la direcció dels projectes d’instal·lacions de les obres. 

Les assistències tècniques d’estudis geotècnics tenen com a objecte determinar els 
paràmetres per a calcular la cimentació sobre la qual s’assenta la construcció (la qualitat 
del terreny) des del punt de vista geològic i geotècnic. 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes més significatius de 
conformitat amb l’LCAP o l’LCSP, en el cas de determinades addendes. 

Indiquen a continuació les observacions sobre determinats aspectes que, tot i no 
considerar significatius, han de ser tingut en compte per part dels responsables de la 
Societat, puix que es tracta d’incompliments de la legislació aplicable als contractes 
revisats:  

a) Són aplicables els mateixos comentaris indicats en l’apartat 6.4.1 a, pel que fa a 
la valoració conjunta de les proposicions econòmiques i tècniques. 

b) Un dels contractes revisats s’ha comunicat al Registre de Contractes en un 
termini superior a l’establit en l’article 30 de l’LCSP. 
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Així mateix, considerem oportú posar de manifest d’altres aspectes que sense constituir 
un incompliment d’una norma, seria recomanable atendre: 

c) En els dos contractes revisats, determinats criteris de valoració la ponderació 
dels quals puja al 65%, tenen un major desglossament en l’informe de valoració 
que en els plecs. Aquesta Sindicatura recomana que en aplicació del principi de 
transparència aquest desglossament s’incloga en la informació que es facilita a 
les empreses licitadores. 

6.4.3 Contractes d’instal·lacions educatives de caràcter provisional 

Hem revisat l’acord marc d’instal·lacions educatives de caràcter provisional, un 
contracte adjudicat basant-se en l’acord marc i una addenda, tot això per un import 
d’adjudicació de 7.291.891 euros, IVA exclòs (vegeu el quadre 12). 

L’objecte d’aquests contractes és el condicionament del terreny, el projecte, el 
subministrament, muntatge, posada en funcionament, arrendament, manteniment, 
desmuntatge i retirada d’instal·lacions de caràcter provisional, a fi de cobrir les 
necessitats d’escolarització dels alumnes d’educació primària i secundària en el període 
de construcció o adequació d’un centre escolar. 

Durant 2010 s’ha seguit utilitzant l’”acord marc”, regulat pels articles 180 i següents de 
l’LCSP, com a sistema per a racionalitzar i ordenar l’adjudicació d’aquests tipus de 
contractes. L’acord-marc efectuat per CIEGSA té una vigència de vuit mesos i el valor 
estimat total de les adquisicions durant tot el període de vigència és de 6.000.000 
d’euros (IVA exclòs). 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius segons 
l’LCAP o l’LCSP, en el cas d’addenda. 

Indiquen a continuació un altre aspecte que, tot i no considerar-lo significatiu, ha de ser 
tingut en compte per part dels responsables de la Societat, puix que es tracta d’un 
incompliment de la legislació aplicable:  

- No s’ha comunicat al Registre de Contractes la formalització del l’acord marc en 
compliment de l’article 30 de l’LCSP. No obstant això, si que s’ha comunicat el 
contracte realitzat basant-nos en el dit acord. 

6.4.4 Contractes de subministraments 

Hem revisat dos contractes per un import d’adjudicació de 2.976.733 euros, IVA exclòs 
(vegeu el quadre 12). 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes més significatius 
d’acord amb l’LCAP. 
  



襐٩

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU. Exercici de 2010 

- 289 - 

6.4.5 Contractes de serveis generals 

Hem revisat quatre contractes per un import de 428.920 euros, IVA exclòs (vegeu el 
quadre 12) referits a contractes d’avals signats amb l’IVF. La revisió efectuada no ha 
posat de manifest incidències destacables. 

Cal indicar, tanmateix, que la Societat no tramet els contractes de serveis generals al 
Registre de Contractes. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe, com a resultat del treball de fiscalització, hem indicat 
aquelles incidències més significatives, respecte de les quals els responsables de la 
Societat han d’adoptar les mesures correctores per a evitar-les en exercicis futurs. 

A més a més cal efectuar les següents recomanacions i destacar prèviament les 
recomanacions dels informes dels exercicis anteriors que han sigut esmenades per la 
Societat. 

Cal destacar que CIEGSA, per l’escrit dirigit a aquesta Sindicatura de Comptes de 3 de 
maig de 2011, ha comunicat les mesures adoptades per atendre les incidències 
assenyalades en l’Informe de l’exercici anterior, que han sigut comprovades en el curs 
de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’ha avançat en determinats processos i s’han atès la 
recomanació següent, realitzada en informes anteriors: 

a.1) La Societat ha modificat el tractament comptable de les inversions 
realitzades en actuacions d’educació secundària segons el criteri inclòs 
en l’informe de l’exercici de 2009 d’aquesta Institució. 

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

b.1) La disposició dels fons dels comptes bancaris s’ha de fer de manera 
mancomunada a fi d’evitar situacions de risc. 

b.2) Pel que fa a les despeses imputades a “Serveis exteriors” es recomana 
delimitar els serveis que s’han de rebre amb la major especificació i 
claredat possible, de forma que s’establisquen els objectius que es 
persegueixen i els procediments de control que permeten l’adequat 
seguiment del servei rebut i de l’objectiu aconseguit. 

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

c.1) Pel que fa a la contractació de béns i serveis, s’han d’atendre les 
recomanacions de millora incloses en l’apartat 6.4 d’aquest Informe. 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació de 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte verificar si 
l’“Immobilitzat” i les “Existències” registrats en els comptes anuals de l’exercici 2010 
de l’Ens Gestor de la Xarxa de Transports i de Ports de la Generalitat (GTP) es 
presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables aplicables, i també 
verificar si s’ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l’esmentat exercici amb relació a les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes de 
la gestió i control intern del GTP relacionats amb les àrees mencionades. En els 
diversos apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions que caldrà que 
siguen objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l’entitat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del GTP els componen el balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria 
corresponents a l’exercici acabat en aqueixa data, i els adjuntem íntegrament, juntament 
amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes foren 
formulats pel director general el 31 de març de 2011 i presentades en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, conformement a la 
normativa aplicable, el 29 de juny de 2011, juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és resultat de l’auditoria de comptes anuals que, 
atenint-se al que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la 
Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria que 
contracta. En aqueix informe s’emet una opinió sense advertiments. No obstant això, hi 
ha tres paràgrafs d’èmfasi que deriven de tres incerteses: una, pel dubte que hi ha sobre 
el termini de cobrament d’un saldo a favor del GTP per import de 25.198 milers 
d’euros; una altra, pel desenllaç dels litigis pendents, i una tercera, relativa al moment 
en què el GTP podrà recuperar la inversió esmerçada en l’entorn del circuit de Fórmula 
1 de València. 

Conformement als objectius que descrivim en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si s’ha aplicat adequadament la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les adquisicions de béns i serveis que el GTP ha fet en l’exercici 2010, 
imputables a l’immobilitzat i a les existències, i a comprovar que la formalització i 
presentació dels comptes anuals han estat correctes. 

Així mateix, hem fet un seguiment de les conclusions i recomanacions que fèiem en 
l’Informe de fiscalització de l’exercici 2009. 

D’acord amb això, hem fet les proves d’auditoria financera que hem considerat 
pertinents conformement als “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol i a les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura incloses en el “Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes”. 
Aquests procediments han consistit a fer proves selectives, a revisar el control intern i 
en altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els objectius que 
perseguíem i l’abast que hem assenyalat més amunt. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització que assenyalem en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament que descrivim en l’apartat 2.1, hem revisat si el GTP ha complit la 
legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual amb 
relació a les àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2010. 
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Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, si s’han complit 
els aspectes rellevants que estableixen fonamentalment les normes següents. 

Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
2010. 

- Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

- 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. 

Normes específiques de l’entitat 

- Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat Valenciana, que conté la disposició 
legal de creació de l’Ens Gestor, modificada parcialment per la Llei 12/2004, de 27 
de desembre, la Llei 14/2005, de 23 de desembre, i la Llei 12/2009, de 23 de 
desembre. 

- Estatuts del GTP. 

Contractació 

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

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres 
oficials de Contractes i de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat 
Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

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

Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/733/2010, de 25 de març, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies. 
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- Resolució de 29 desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que cal 
incorporar en la memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat, 
explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes a què són subjectes les 
entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 

En l’Informe de l’exercici 2010 vàrem analitzar les instruccions de contractació i el 
perfil de contractant del GPT, on observàrem determinats incompliments i férem 
recomanacions per a esmenar-los. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, la Sindicatura de Comptes emetrà 
un informe sobre el seguiment, pel conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, 
del treball especial realitzat sobre les instruccions de contractació i el perfil de 
contractant. En aquest informe es podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les 
millores que el GTP ha introduït amb relació a les qüestions esmentades. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que indiquem en l’apartat 2.1, s’han 
posat de manifest els fets o circumstàncies enumerats en els paràgrafs a, b, c, d, e, f, g i 
h següents, que afecten significativament l’adequació dels epígrafs “Immobilitzat 
material”, “Inversions immobiliàries” i “Existències” del balanç, als principis 
comptables aplicables i l’adequada presentació dels comptes anuals. 

a) Com descrivim en l’apartat 5.1, el GTP ha registrat el 2010 unes pèrdues de 
5.401.266 euros, que juntament amb les de l’exercici anterior, han ocasionat que 
els fons propis presenten, al tancament de l’exercici fiscalitzat, un valor negatiu de 
5.043.299 euros. 

Per altra banda, la Generalitat ha estat facilitant el suport financer per a garantir el 
funcionament de l’Entitat mitjançant la concessió de subvencions de capital, cosa 
que dóna lloc al fet que el patrimoni net del GTP, a 31 de desembre de 2010, puge 
a 161.498.354 euros. 

El GTP ha aplicat en l’elaboració dels comptes anuals el principi d’entitat en 
funcionament, ja que considera que la Generalitat continuarà prestant el suport 
necessari per a mantenir  l’activitat, encara que no ha inclòs aquesta circumstància 
en les bases de presentació dels comptes anuals. 

b) Les transferències rebudes de la Generalitat en 2009 i en 2010 destinades a 
finançar l’adquisició d’immobilitzat conjuntament pugen a 111.397.269 euros. Al 
tancament de l’exercici fiscalitzat apareixen comptabilitzades en els epígrafs 
“Subvencions, donacions i llegats” del patrimoni net del balanç i “Passius per 
imposts diferits” del passiu del balanç, per import de 109.169.324 euros i 
2.227.945 euros, respectivament. Tanmateix, atès el caràcter genèric d’aquestes 
transferències rebudes, cal registrar-les comptablement en el compte “Aportacions 
de socis” de l’epígraf “Fons propis” del patrimoni net del balanç, d’acord amb el 
que exposem en l’apartat 5.1. 

c) Com diem en l’apartat 5.1, hi ha diversos contenciosos que han interposat els 
expropiats per l’actuació del Parc Logístic de Riba-roja. En la sol·licitud que a 
aquest efecte ha fet aquesta Sindicatura, els assessors legals no han indicat la 
quantia de les demandes ni la seua possible evolució, per la qual cosa n’ignorem 
el desenllaç final i l’efecte que podrien tenir sobre els comptes anuals del GTP, 
que no preveuen cap provisió, després d’unes sentències desestimatòries dictades 
pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 

d) Com assenyalem en l’apartat 5.3 a, a 31 de desembre de 2010, el compte d’ 
“Immobilitzat material en curs” inclou almenys 278.482.323 euros que s’haurien 
de comptabilitzar com a “Inversions immobiliàries en curs”, ja que es tracta 
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d’infraestructures en execució que es destinaran, una vegada acabades, a 
l’arrendament. 

e) Els epígrafs “Inversions immobiliàries” i “Existències” comprenen inversions 
esmerçades en el circuit de Fórmula 1 per import de 21.872.127 euros i 
24.987.244 euros, respectivament. No obstant això, aquestes obres, la titularitat i 
el control de les qual no correspon al GTP, caldria donar-les de baixa en l’actiu 
del balanç a càrrec dels epígrafs “Deterioració i resultat per alienacions de 
l’immobilitzat” i “Variació d’existències de productes acabats i en curs de 
fabricació” del compte de pèrdues i guanys, respectivament, ja que no compleixen 
tots els requisits que determina el marc conceptual del Pla General de 
Comptabilitat per a tenir la condició d’actiu, tal com posem de manifest en els 
apartats 5.4 i 5.5. 

f) Com diem en l’apartat 5.4, entre les quantitats pendents de cobrar que figuren en 
l’epígraf “Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar” de l’actiu del balanç, 
hi ha 25.197.718 euros, que corresponen al cànon repercutit a FGV en els 
exercicis de 2008 a 2010 per la construcció i posada a disposició 
d’infraestructures ferroviàries. No s’han fixat terminis de cobrament per al deute; 
per tant, hi ha una incertesa respecte al moment en què el GTP podrà fer-la 
efectiva. 

 Aquest deute s’ha valorat per l’import nominal, sense calcular l’efecte financer de 
l’ajornament, i s’ha classificat com a actiu corrent encara que no se sap quan 
vencerà. 

 Pel que fa a això, l’Entitat manifesta que espera que aquesta situació es resolga el 
2012. 

g) Hi ha dubtes respecte al moment de cobrar l’import que l’Ajuntament de València 
deu per la cessió de les obres del circuit de Fórmula 1, que a 31 de desembre de 
2010 ascendeix a 47.073.698 euros, car que es puga percebre depèn del fet que 
l’Ajuntament impose un cànon d’urbanització. 

D’altra part, com que aquest cànon està pendent d’imposar, l’esmentada quantitat 
hauria de comptabilitzar-se en l’actiu no corrent del balanç de l’Entitat en comptes 
d’imputar-se en l’actiu corrent, a més de valorar-se tenint en compte l’efecte 
financer de l’ajornament, com diem en l’apartat 5.5. 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que descrivim en l’apartat 2.2, s’han 
posat de manifest durant l’exercici 2010 els següents incompliments de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics amb relació a les àrees fiscalitzades: 

a) Com exposem en l’apartat 5.1, els comptes anuals s’han retut a aquesta 
Sindicatura de Comptes sense que el Consell d’Administració de l’Entitat els haja 
aprovats, com és preceptiu. 

b) S’han fet, o estan pendents de fer-se, pagaments per import de 4.112.327 euros, 
que superen el termini que fixa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
tal com fem constar en l’apartat 5.1. 

c) En els apartats 5.3 a i 6.4 indiquem els aspectes significatius sorgits en la 
fiscalització amb relació al compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la societat 

Mitjançant Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat Valenciana, es constitueix 
l’Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat (GTP). 

El GTP es configura com una entitat de dret públic d’aquelles que preveu l’article 5.2 
de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i 
independent i subjecta a l’ordenament jurídic privat. Així mateix, disposa d’autonomia 
administrativa, econòmica i financera i de patrimoni propi per a complir els seus fins; al 
tancament de l’exercici fiscalitzat depenia de la Conselleria d’Infraestructures i 
Transport. 

El seu objecte social consisteix a construir infraestructures de transport terrestre i 
infraestructures portuàries, expressament atribuïdes per la conselleria competent en 
matèria de transports i de ports; a gestionar-les, conservar-les i mantenir-les, aquestes i 
aquelles altres ja existents respecte a les quals li siguen encomanades aquestes funcions. 

Els òrgans de govern són el president, el Consell d’Administració i el director general. 
Segons els Estatuts del GTP, a aquests òrgans els assistirà un òrgan consultiu anomenat 
Consell de Participació, que encara no s’ha constituït. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

El GTP ha centrat la seua activitat en 2010 a construir infraestructures logístiques, de 
transport terrestre i ports, i també a explotar les infraestructures logístiques i 
ferroviàries acabades en l’exercici fiscalitzat i en anys anteriors. 

Ha acabat moltes de les actuacions que s’estaven executant i ha continuat les obres de 
modificació de la rasant i urbanització en superfície de l’estació de Benimàmet 
(València) i els seus voltants i de modificació de la rasant i urbanització en superfície 
de la línia 3 dels FGV, en el terme municipal d’Alboraia. Aquestes actuacions 
consisteixen principalment a soterrar vies ferroviàries i urbanitzar els voltants, i 
sorgeixen de la signatura de convenis de col·laboració amb els ajuntaments respectius. 

Així mateix, continuen en marxa les ocupacions temporals administratives per a llogar 
sòl destinat a dipositar contenidors buits. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

Situació financera i patrimonial 

Com es pot apreciar en els quadres 1 i 2 de l’apartat 5.2 d’aquest Informe, el GTP ha 
registrat unes pèrdues en 2010 de 5.401.266 euros, que, juntament amb les de l’exercici 
anterior, han ocasionat que els fons propis, al tancament de l’exercici fiscalitzat, 
presenten un valor negatiu de 5.043.299 euros. 

Per altra banda, la Generalitat ha estat facilitant el suport financer per a garantir el 
funcionament de l’Entitat mitjançant la concessió de subvencions de capital, cosa que 
ha originat que el patrimoni net del GTP, al tancament de l’exercici fiscalitzat, siga de 
161.498.354 euros. 

El GTP ha aplicat en l’elaboració dels comptes anuals el principi d’entitat en 
funcionament, ja que considera que la Generalitat continuarà prestant el suport necessari 
per a mantenir l’activitat, encara que no ha inclòs aquesta circumstància en les bases de 
presentació dels comptes anuals. 

Subvencions de capital 

Com diu la nota 12 de la memòria de 2009 i 2010, les transferències que l’Entitat ha 
rebut de la Generalitat en aqueixos exercicis destinades a finançar l’adquisició 
d’immobilitzat pugen a 111.397.269 euros. Al tancament de l’exercici fiscalitzat s’han 
comptabilitzat en els epígrafs “Subvencions, donacions i llegats” del patrimoni net del 
balanç i “Passius per imposts diferits” del passiu del balanç, per import de 
109.169.324 euros i 2.227.945 euros, respectivament. Ara, atès el caràcter genèric 
d’aquestes transferències rebudes, cal registrar-les en el compte “Aportacions de socis” 
de l’epígraf “Fons propis” del patrimoni net del balanç. Amb tot, això no afecta la 
quantia del patrimoni net que figura en el balanç a 31 de desembre de 2010. 

Contenciosos per expropiacions 

El GTP va anul·lar el 2009 la provisió de 10.000.000 de euros constituïda per a fer front 
als procediments contenciosos que van interposar els expropiats per l’actuació del Parc 
Logístic  de Riba-roja a causa d’un nombre important de sentències desestimatòries que 
ha dictat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, tal com n’informa 
la nota 21.2 de la memòria. No obstant això, de la resposta de l’Advocacia General de la 
Generalitat es desprèn que sobre algunes de les sentències s’han presentat recursos de 
cassació, a més de dos recursos inicials que hi ha pendents que el Tribunal Superior els 
resolga, sense que s’indique en cap cas la quantia de les demandes i la seua possible 
evolució; així, doncs, n’ignorem el desenllaç final i l’efecte que podrien tenir sobre elsc 
comptes anuals del GTP, que no preveuen cap provisió. 
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Passius per imposts diferits 

El saldo de l’epígraf del passiu del balanç “Passius per imposts diferits”, que a 31 de 
desembre de 2010 ascendeix a 3.403.433 euros, comprèn aquella part de les 
subvencions de capital rebudes en l’exercici fiscalitzat i en exercicis anteriors que 
conformaria la base imposable de l’impost sobre societats en exercicis futurs, per la qual 
cosa s’ha deduït de l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats”. Ara bé, atesa l’activitat 
del GTP, no és probable que obtinga prou beneficis en el futur per a aplicar aquests 
imposts diferits. En conseqüència, el saldo de l’epígraf “Passius per imposts diferits” 
caldria traspassar-lo a l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats” del patrimoni net del 
balanç, una vegada tingut en compte el que assenyala el paràgraf inicial d’aquest 
apartat. 

Referent a això, l’Entitat manifesta que la reclassificació comptable proposada es 
portarà a cap en 2011, una vegada li hagen concedit l’exempció en l’impost sobre 
societats. 

Memòria 

De l’anàlisi del contingut dels comptes anuals es desprèn el següent: 

- Les notes d’actius i de passius financers de la memòria haurien de mostrar el valor 
en llibres de cada categoria d’instrument financer, d’acord amb els models que 
determina a aquest efecte el Pla General de Comptabilitat. 

- Caldria que la nota relativa a la situació fiscal indicàs l’import i el termini 
d’aplicació de les diferències temporànies deduïbles i de les bases imposables 
negatives de l’impost sobre beneficis. 

Aprovació dels comptes anuals 

Els comptes anuals els ha formulat el director general del GTP el 31 de març de 2011, i 
els ha retut a aquesta Sindicatura de Comptes la Intervenció General de la Generalitat el 
29 de juny de 2011, sense que els haja aprovat el Consell d’Administració de l’Entitat, 
com és preceptiu. 

Ajornaments de pagament 

D’acord amb el que determina la Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació que cal incorporar en la 
memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de pagament a proveïdors en 
operacions comercials, la memòria del GTP conté una nota informativa que assenyala 
que, al tancament de l’exercici, l’import pendent de pagament que supera el termini 
màxim legal de pagament ascendeix a 326.354 euros. Independentment d’això, de la 
revisió de les mostres seleccionades, tant en el present epígraf com en el de la 
fiscalització de la contractació (vegeu l’apartat 6.4 de l’Informe), s’han posat de 
manifest els aspectes següents: 
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- A més de la quantia que reflecteix la memòria, s’han fet pagaments per import de 
3.785.973 euros que excedeixen el termini màxim legal. Per tant, en conjunt, s’han 
fet, o estan pendents de fer-se, pagaments per una quantia de 4.112.327 euros, que 
superen el termini que marca la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

- Caldria estimar i comptabilitzar l’import dels interessos meritats al tancament de 
l’exercici per les operacions pendents de pagament que incorren en mora. 

- Milloraria la informació proporcionada en la memòria si hom hi incloïa l’import 
pendent de pagament per operacions d’immobilitzat que al tancament de l’exercici 
supera del termini màxim legal. 
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5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

Vegem seguidament, elaborat en euros, el balanç del GTP a 31 de desembre de 2010, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

         Terrenys i construccions 

         Instal·lacions tècniques i altre immob. mat. 

        Acomptes i immobilitzat en curs 

Inversions immobiliàries 

Inversions financeres a llarg termini 

Actius per impost diferit 

ACTIU CORRENT 

Existències 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 

Inversions financeres a curt termini 

Periodificacions a curt termini 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

585.408.955 

9.944 

294.447.882 

13.948 

171.162 

294.262.772 

290.932.641 

1.999 

16.489 

205.117.447 

58.631.605 

144.573.724 

17.690 

61.241 

1.833.187 

470.141.137 

18.536 

326.786.513 

14.404 

152.385 

326.619.724 

142.892.298 

1.695 

442.095 

166.899.658 

43.501.125 

117.889.330 

9.990 

58.797 

5.440.416 

24,5% 

(46,4%) 

(9,9%) 

(3,2%) 

12,3% 

(9,9%) 

103,6% 

17,9% 

(96,3%) 

22,9% 

34,8% 

22,6% 

77,1% 

4,2% 

(66,3%) 

Total actiu 790.526.402 637.040.795 24,1% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET 

Fons propis 

Ajusts per canvis de valor 

Subvencions, donacions i llegats 

PASSIU NO CORRENT 

Deutes a llarg termini 

Passius per impost diferit 

PASSIU CORRENT 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

161.498.354 

(5.043.299) 

(739.733) 

167.281.386 

436.607.646 

433.204.213 

3.403.433 

192.420.402 

172.981.107 

19.439.295 

106.705.472 

357.927 

(709.742) 

107.057.287 

420.129.807 

417.955.420 

2.174.387 

110.205.516 

94.754.305 

15.451.211 

51,3% 

(1.509,0%) 

(4,2%) 

56,3% 

3,9% 

3,6% 

56,5% 

74,6% 

82,6% 

25,8% 

Total patrimoni net i passiu 790.526.402 637.040.795 24,1% 

Quadre 1  
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Tot seguit mostrem, expressat en euros, el compte de pèrdues i guanys del GTP de 
2010, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis 11.787.859 39.608.173 (70,2%) 

Variació d’existències de productes acabats i en curs 3.940.604 (32.279.743) 112,2% 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat 0 163.445 (100,0%) 

Aprovisionaments (4.527.242) (7.264.093) (37,7%) 

D’altres ingressos d’explotació 3.162.670 11.232.642 (71,8%) 

Despeses de personal (1.420.278) (1.542.507) (7,9%) 

D’altres despeses d’explotació (6.031.222) (5.888.243) 2,4% 

Amortització de l’immobilitzat (7.960.801) (5.444.012) 46,2% 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 809.004 711.573 13,7% 

Excés de provisions 0 2.152.403 (100,0%) 

Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat 508.383 0 - 

D’altres resultats (29) (7.059) 99,6% 

Resultat d’explotació 268.948 1.442.579 (81,4%) 

Ingressos financers 8.518.980 10.361.362 (17,8%) 

Despeses financeres (13.763.098) (13.992.771) 1,6% 

Diferències de canvi (450) (127) (254,3%) 

Resultat financer (5.244.568) (3.631.536) (44,4%) 

Resultat abans d’imposts (4.975.620) (2.188.957) (127,3%) 

Impost sobre beneficis (425.606) 385.646 210,4% 

Resultat exercici operacions continuades (5.401.226) (1.803.311) (199,5%) 

Resultat de l’exercici (5.401.226) (1.803.311) (199,5%) 

Quadre 2 

Els epígrafs “Immobilitzat material”, “Inversions immobiliàries” i “Existències” 
representen, respectivament, el 37,2%, el 36,8% i el 7,4% de l’actiu del balanç. Amb 
relació a l’exercici anterior, el primer ha disminuït un 9,9%, mentre que els altres dos 
s’han incrementat en un 103,6% i en un 34,8%, respectivament. 



Ens Gestor de la Xarxa de Transports i de Ports de la Generalitat. Exercici de 2010 

- 305 - 

5.3 Immobilitzat material 

Vegem en el quadre següent, elaborat en euros, la composició i els moviments registrats 
en l’exercici dels elements que integren l’immobilitzat material del GTP: 

 

Comptes Saldo 
31/12/2009 

Addicions Retiraments Traspassos Saldo 
31/12/2010 

Construccions 15.198 231.575 0 (231.575) 15.198 

D’altres instal·lacions 14.388 0 0 0 14.388 

Mobiliari  159.134 33.751 0 0 192.885 

Equips de procés inform. 132.018 12.883 0 0 144.901 

D’altre immobilitzat material 0 14.822 0 0 14.822 

Immob. en curs i acomptes 326.619.724 117.426.056 (13.428.484) (136.354.524) 294.262.772 

   Terrenys en curs 14.539.242 1.640.100 0 0 16.179.342 

   Construccions en curs 148.561 1.058.281 0 (627.352) 579.490 

   Inst. tècniques en muntatge 311.716.245 114.727.491 (13.428.484) (135.727.172) 277.288.080 

   Acomptes 215.676 184 0 0 215.860 

Total cost 326.940.462 117.719.087 (13.428.484) (136.586.099) 294.644.966 

Amortització acumulada (153.949) (43.135) 0 0 (197.084) 

Immobilitzat material 326.786.513 - - - 294.447.882 

Quadre 3 

a) Altes de l’exercici 

Hem seleccionat per a revisar una mostra de 59.216.316 euros que representa el 43,3% 
del total de les addicions de l’exercici. Enumerem tot seguit els aspectes més 
destacables que s’han posat de manifest en l’anàlisi que hem fet. 

- Les altes analitzades es corresponen amb l’execució en 2010 dels següents 
projectes de construcció d’infraestructures: línia T2 del metro de València, tram 
Russafa-av. Germans Maristes; renovació i electrificació del tram Benidorm-
Alacant de la línia Alacant-Dénia dels FGV; línia T2 del metro de València, tram 
Xàtiva; línia T4, infraestructura de l’estació Mercat; soterrament de la línia 3 dels 
FGV al passar per Alboraia. De més a més, cal incloure les altes corresponents als 
contractes d’obres analitzats en l’àrea de contractació. 

Respecte a les inversions esmerçades en aquests projectes, la seua destinació final, 
segons l’Acord marc subscrit entre FGV i el GTP el 25 de juny de 2007, és la 
posada a disposició a favor d’FGV perquè preste serveis ferroviaris o tramviaris 
per les quals el GTP rebrà anualment un cànon com a contraprestació. Per tant, 
l’import conjunt d’aquests projectes comptabilitzat a 31 de desembre de 2010 en el 



Ens Gestor de la Xarxa de Transports i de Ports de la Generalitat. Exercici de 2010 

- 306 - 

compte “Immobilitzat en curs”, que ascendeix a 278.482.323 euros, caldria 
incloure’l com a “Inversions immobiliàries en curs”, atès que aquestes 
infraestructures generaran ingressos per l’arrendament i no pas mitjançant l’ús en 
la producció o subministraments de béns i serveis distints del lloguer. 

El projecte línia T2 del metro de València, tram Xàtiva-línia T4, infraestructura de 
l’estació Mercat engloba tant infraestructures amb la mateixa destinació que 
descrivim en el paràgraf anterior com obres executades per a ser lliurades 
posteriorment a l’Ajuntament de València amb destinació a l’ús públic. Per això, 
seguint la recomanació que aquesta Sindicatura de Comptes féu en la fiscalització 
de 2009, el GTP ha quantificat en 10.149.176 euros l’import de les obres 
executades fins al 31 de desembre de 2010 que han de ser lliurades a l’Ajuntament 
i l’ha reclassificat comptablement en l’epígraf “Existències” de l’actiu del balanç 
(vegeu l’apartat 5.5). 

Per a finançar les obres del projecte de soterrament de la línia 3 dels FGV al passar 
per Alboraia es va signar, el 1r. de desembre de 2006, un conveni de finançament 
amb l’empresa municipal de l’Ajuntament, EGUSA, en virtut del qual aquesta s’ha 
de fer càrrec del finançament del 50% de l’import de les certificacions emeses dins 
els noranta dies següents a la seua aprovació. Tanmateix, el conveni no s’està 
complint en els termes acordats, puix que el deute d’EGUSA s’ha incrementat en 
2010 en 6.562.696 euros i ha arribat a 23.391.700 euros al tancament de l’exercici 
fiscalitzat. Per això recomanem d’intensificar les gestions tendents a fer que 
l’empresa esmentada complesca amb el que el conveni de finançament estipula. 

- Independentment del que diem en l’apartat 6.4, amb relació als expedients de 
contractació d’alguns dels projectes de construcció analitzats en aquest epígraf, 
hem observat els aspectes següents, que han tingut lloc en l’exercici 2010, referents 
a la tramitació de les altes analitzades: 

- S’ha formalitzat, sense concurrència d’ofertes, un modificat del projecte línia T2 
del metro de València, tram Russafa-av. Germans Maristes per un import de 
5.671.979 euros, que representa un 20,0% del contracte inicial. Aquesta 
addenda modificativa va dirigida a satisfer necessitats noves, a instàncies de la 
direcció facultativa, no previstes en la documentació preparatòria del contracte 
inicial; no s’acredita en l’expedient que servesca per a atendre circumstàncies 
imprevistes, per tant, hem de concloure que en la seua formalització no s’han 
observat els principis de publicitat i concurrència establits en la normativa 
aplicable. 

- En les altres obres del projecte de construcció que descrivim en el paràgraf 
anterior i en les dels projectes de renovació i electrificació del tram Benidorm-
Alacant de la línia Alacant-Dénia dels FGV i de soterrament de la línia 3 dels 
FGV al passar per Alboraia, s’han aprovat, respectivament, set, tres i tres 
ampliacions del termini d’execució del contracte, que han implicat un augment 
total d’aquest termini en 19 mesos, 23 mesos i 15 mesos, respectivament. Ara 
bé, no s’ha subscrit el corresponent document contractual. En conseqüència, 
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recomanem que les pròrrogues del termini d’execució del contracte es 
formalitzen adequadament. 

- Recomanem d’implantar un règim de disposició de fons mancomunat, ja que 
hem observat que tots els pagaments, independentment de la quantia, els ha 
autoritzats i els ha fets el director general. 

b) Baixes de l’exercici 

Les baixes de l’exercici són conseqüència, majoritàriament, del traspàs a l’epígraf 
“Existències” de l’actiu del balanç de 10.149.476 euros, per les obres que el GTP ha 
executat per a lliurar-les posteriorment a l’Ajuntament de València destinades a l’ús 
públic, a què hem fet referència en l’apartat 5.3 a. 

També figuren com a baixes 2.983.613 euros pel lliurament l’any 2010 a l’Ajuntament 
de Sant Vicent del Raspeig d’obres destinades a l’ús públic, que formaven part del 
projecte de la Ronda Oest de Sant Vicent del Raspeig. Les obres eren finançades per un 
conveni formalitzat en 2009, en virtut del qual el GTP ha rebut 3.491.996 euros, raó per 
la qual l’Entitat ha registrat comptablement en la partida “Deterioració i resultats per 
alienacions de l’immobilitzat” del compte de pèrdues i guanys una plusvàlua de 
508.383 euros. Aquesta xifra s’hauria d’haver imputat als epígrafs “Import net de la 
xifra de negocis” i “Variació d’existències de productes acabats i en curs” del compte 
de pèrdues i guanys, ja que es tracta d’obres que durant la seua execució caldria haver-
les comptabilitzat en l’epígraf “Existències” de l’actiu del balanç, tot i que aquesta 
reclassificació comptable no té cap incidència en el resultat final de l’exercici. 

c) Traspassos de l’exercici 

Els traspassos de l’exercici s’han imputat a les inversions immobiliàries descrites en 
l’apartat 5.4. 

d) Deterioració 

En les al·legacions efectuades a aquesta Sindicatura, GTP manifesta que al tancament 
de cada exercici, tal com disposa la norma segona de l’Ordre del Ministeri d’Economia 
i Hisenda EHA/733/2010, de 25 de gener, avalua si existeix cap indici de deterioració 
de valor dels elements que formen part de l’immobilitzat material i de les inversions 
immobiliàries. No obstant això, no hem obtingut cap evidència documental de la dita 
avaluació, per la qual cosa recomanem que se’n deixe constatació. 

5.4 Inversions immobiliàries 

Heus ací, expressat en euros, el detall i el moviment dels comptes que integren aquest 
epígraf del balanç. 
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Comptes Saldo 
31/12/2009 

Addicions Traspassos Saldo 
31/12/2010 

Terrenys 23.327.457 0 0 23.327.457 

Construccions 39.519.961 3.068.135 858.927 43.447.023 

Instal·lacions tècniques  89.009.001 16.289.107 135.727.172 241.025.280 

Total cost 151.856.419 19.357.242 136.586.099 307.799.760 

Amortització acumulada (8.964.121) (7.902.998) 0 (16.867.119) 

Inversions immobiliàries 142.892.298 - - 290.932.641 

Quadre 4 

Formen part de les addicions de l’exercici 7.566.400 euros que corresponen a despeses 
financeres meritades abans de posar les inversions en condicions de funcionament. La 
resta d’altes prové de l’execució d’obres de construcció després de posar-les en servei, 
entre les quals destaquen les de la primera fase de la xarxa tramviària d’Alacant, tram 
Plaça dels Estels-Mercat Central, per una quantia de 8.289.571 euros. 

Els traspassos provenen íntegrament de l’epígraf “Immobilitzat material” i són 
conseqüència de la finalització d’inversions destinades a l’arrendament. 

En el quadre següent mostrem, elaborat en euros, el detall comparat de les diverses 
inversions que componen aquest epígraf: 

Inversions Saldo 
31/12/2009 

Saldo 
31/12/2010 

Terrenys del Parc Logístic de Riba-roja 23.327.457 23.327.457 

Construcció del Parc Logístic de Riba-roja 18.856.129 19.425.303 

Instal·lacions tècniques ferroviàries 90.909.474 243.174.873 

Edificis i construccions del circuit de Fórmula 1 18.754.359 21.872.127 

Total cost 151.856.419 307.799.760 

Amortització acumulada (8.964.121) (16.867.119) 

Inversions immobiliàries 142.892.298 290.932.641 

Quadre 5 

a) Parc Logístic de Riba-roja, fase 1 

Es comptabilitzen com a inversions immobiliàries les realitzades en la fase 1 de 
l’actuació del Parc Logístic de Riba-roja, ja que estan formades per sòl dotacional 
públic destinat a dipositar-hi contenidors buits d’ús privatiu que s’atorga per mitjà 
d’autoritzacions d’ocupació temporal, i a reparar-los-hi. 
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b) Instal·lacions tècniques ferroviàries 

S’apleguen ací les infraestructures ferroviàries acabades que han estat cedides a FGV. 
Aquestes cessions es fan a l’empara de l’Acord marc subscrit entre el GTP i FGV que té 
per objecte establir les bases de col·laboració entre les dues entitats, que permeten de 
definir, per mitjà d’acords específics, els drets i les obligacions de cada entitat en relació 
amb la construcció i posada a disposició d’infraestructures ferroviàries per part de GTP 
a favor de FGV. 

Les inversions per aquest concepte s’han incrementat en un 170,8% respecte a l’exercici 
anterior com a conseqüència de la finalització i posterior traspàs a aquesta categoria de 
diverses infraestructures ferroviàries. 

El 1r de maig de 2010 el president del GTP va dictar una resolució per la qual 
s’aprovaven els cànons per als exercicis de 2008 a 2010 per la posada a disposició 
d’FGV de determinades infraestructures ferroviàries que el GTP havia executat, i 
delegava en el director general d’aquesta entitat perquè subscriguessen els documents 
necessaris que permetessen de dur a bon port la resolució adoptada. 

A 31 de desembre de 2010, en l’epígraf “Deutors comercials i d’altres comptes per 
cobrar” de l’actiu del balanç, figuren 25.197.718 euros corresponents als cànons dels 
exercicis de 2008 a 2010 que, en el moment d’elaborar aquest treball, continuen 
pendents, ja que hom no ha establit uns terminis de cobrament; per això, doncs, hi ha 
una incertesa respecte al moment en què es podran fer a favor del GTP. Així mateix, el 
deute s’ha valorat per l’import nominal, sense calcular l’efecte financer de l’ajornament, 
i s’ha classificat com a actiu corrent encara que no se sap quan vencerà. 

c) Circuit de Fórmula 1 

S’integren en aquesta actuació les obres que el GTP ha fet sobre terrenys i immobles 
que li han cedit l’Ajuntament de València (tinglados 4 i 5 del port) i Adif per a 
condicionar-los i dedicar-los a celebrar les proves del Gran Premi de Fórmula 1. En 
2010 les altes comptabilitzades corresponen, pràcticament totes, a ajusts en l’IVA 
suportat, que l’AEAT considera que no són deduïbles per l’ús que es dóna a aquesta 
actuació. 

El GTP no té la titularitat i el control d’aquestes inversions, que pugen a 
21.872.127 euros. De més a més, no hi ha cap compromís explícit per a recuperar-les. 
Per tant, s’haurien de donar de baixa en l’epígraf “Inversions immobiliàries” de l’actiu 
del balanç a càrrec de l’epígraf “Deterioració i resultats per alienació de l’immobilitzat” 
del compte de pèrdues i guanys, ja que no compleix tots els requisits determinats en el 
marc conceptual del Pla General de Comptabilitat per a tenir la condició d’actiu. 

5.5 Existències 

Mostrem tot seguit el detall en euros de la composició i els moviments de les diferents 
actuacions que componen l’epígraf “Existències”: 
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Actuació 
Saldo 

31/12/2009 
Altes Baixes 

Traspassos 
d’immobil. 

Saldo 

31/12/2010 

Terrenys i obres urb. fase 2 Parc. Log. Riba-roja 21.769.733 1.844.741 (824.969) 0 22.789.505 

Terrenys ZAL Alacant 160.000 30.557 0 0 190.557 

Circuit de Fórmula 1 21.381.580 3.605.664 0 0 24.987.244 

Pàrking Estació Mercat 0 334.940 0 10.149.476 10.484.416 

Acomptes a proveïdors 189.812 0 (9.929) 0 179.883 

Total cost 43.501.125 5.815.902 (834.898) 10.149.476 58.631.605 

Quadre 6 

Terrenys i obres d’urbanització, fase 2, Parc Logístic de Riba-roja 

El GTP inclou en l’epígraf “Existències” el valor d’adquisició i els costs d’urbanització 
dels terrenys que integren l’actuació de la fase 2 del Parc Logístic de Riba-roja destinats 
a la venda, fora de les parcel·les identificades com a M1 i M2. Com que aquestes dues 
parcel·les són destinades a sòl dotacional i aparcament, es comptabilitzen com a 
“Inversions immobiliàries” (vegeu l’apartat 5.4). 

Les altes ha estat determinades per l’adquisició de nous terrenys, per la incorporació de 
costs d’urbanització i per l’activació de les despeses financeres en què hom ha 
incorregut en 2010 en relació amb aquesta actuació, mentre que les baixes es 
corresponen fonamentalment amb ajusts en el cost de venda de les parcel·les. 

El saldo a 31 de desembre de 2010 d’aquestes existències, 22.789.505 euros es troba 
registrat en la partida “Matèries primeres i aprovisionaments” del balanç, tot i que, 
segons el que preveu l’adaptació sectorial del Pla General de Comptabilitat a les 
empreses immobiliàries, caldria recollir-lo separadament en la partida “Edificis 
construïts” de l’epígraf “Existències”. 

D’altra banda, d’acord amb el que estableix la norma 6a, apartat 7, d’elaboració dels 
comptes anuals, caldria identificar en el balanç que corresponen a existències de cicle 
llarg de producció, ja que les obres en curs de la fase 2 del Parc Logístic de Riba-roja 
tenen una duració superior a l’any. 

La superfície total alienada no ha variat en els darrers dos exercicis, en els quals no s’ha 
venut cap parcel·la; aquesta superfície a 31 de desembre de 2010 tenia 123.772 m2. 

Circuit de Fórmula 1 

De les altes comptabilitzades en l’exercici, 3.008.656 euros corresponen a ajusts en 
l’IVA suportat, com a conseqüència que l’AEAT considera que l’esmentat impost no té 
caràcter deduïble, a causa que l’explotació d’aquestes instal·lacions no s’està fent de la 
manera prevista inicialment. La resta d’altes sorgeixen de petites obres de reparació i 
manteniment d’infraestructures. 
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Mitjançant el Decret 3/2007, de 14 de març, del President de la Generalitat, fou 
assignada a la Conselleria d’Infraestructura i Transport, a través de GTP, la competència 
per a desenvolupar les actuacions necessàries per a executar les infraestructures de les 
obres d’accés i connexió viària a la ciutat i al port de València per mitjà de la 
prolongació de l’Albereda, l’avinguda de França i la dàrsena interior del port, i també 
els equipaments i les instal·lacions complementàries per a realitzar en aquest àmbit un 
circuit urbà que acollís la celebració a València del Gran Premi de Fórmula 1. 

Posteriorment, el 28 de setembre de 2007, es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de València i GTP per a desenvolupar les infraestructures necessàries 
d’accés i connexió viària de la ciutat amb el port de València (Albereda i avinguda de 
França). 

En el conveni s’establia que el finançament del cost real de l’actuació el suportaria el 
GTP, encara que l’Ajuntament de València li’n retornaria el 100%. 

Una vegada executades les obres, el 23 de desembre de 2009 es va formalitzar l’acta de 
cessió de les obres per part de GTP a l’Ajuntament de València. Per això es 
comptabilitzà una baixa en l’epígraf d’“Existències” per import de 38.022.266 euros. 
Així mateix, amb data 31 de desembre de 2009, es va emetre una factura a l’Ajuntament 
de València per un import de 45.945.480 euros, que en el moment d’elaborar el present 
treball (octubre de 2011) es troba pendent de cobrar en l’epígraf “Deutors comercials i 
d’altres comptes per cobrar” de l’actiu del balanç. A la quantitat esmentada, el 2010 
s’han agregat 1.128.218 euros per l’estimació dels interessos financers imputables al 
conveni; per tant, l’import global inclòs en el mencionat epígraf a 31 de desembre de 
2010 puja a 47.073.698 euros. 

No obstant això, hi ha dubtes respecte al moment i la quantia que GTP haja de 
recuperar, ja que d’acord amb el que diu el conveni, l’Ajuntament no farà el pagament 
fins que no s’impose un cànon d’urbanització als propietaris del futur sector Grau o a 
l’urbanitzador que al seu dia se seleccione. I això sense perjudici que s’establesca 
qualsevol altra fórmula que l’Ajuntament de València considere adequada i sense 
perjudici que les administracions concernides puguen obtenir en qualsevol moment 
fonts de finançament externes. 

Per altra banda, atès que el cànon esmentat no s’ha imposat encara, i tampoc no s’ha 
complit el període de temps que ha de transcórrer entre l’eventual imposició del cànon i 
la seua percepció, caldria reclassificar aquest deute a l’actiu no corrent del balanç i 
valorar-lo tenint en compte l’efecte financer de l’ajornament. 

A més del que diem en els paràgrafs anteriors, el GTP, en virtut del que disposa el 
Decret 3/2007, ha fet altres inversions relacionades amb l’actuació Circuit de 
Fórmula 1. A continuació mostrem el detall, en euros: 
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Inversió Import 

Condicionament Marina Joan Carles I 14.538.877 

Jardineria i mobiliari urbà permanent i mòbil 5.616.383 

Projecte del circuit 2.200.335 

Rebaix i reasfaltatge del circuit 889.379 

Direcció d’obra del circuit 420.103 

Despeses financeres activades 1.322.167 

Total 24.987.244 

Quadre 7 

Respecte al finançament d’aquestes inversions, hi ha un Acord del conseller 
d’Infraestructures i Transport en què hom assenyala que el GTP les recuperarà amb la 
futura explotació de les connexions d’accés al port i amb les aportacions d’altres entitats 
que resulten beneficiades per les obres que duu terme la Conselleria d’Infraestructures i 
Transport. 

En vista de la falta de concreció del moment en què tindrà lloc el cobrament i de la 
quantificació de la suma que s’haja de percebre, el GTP, en una adequada aplicació del 
principi de prudència valorativa, no ha comptabilitzat cap ingrés en relació amb les 
obres detallades anteriorment. 

Atès que aquestes obres, una vegada acabades, han estat, de fet, lliurades a l’ús general, 
l’Entitat hauria de donar-les de baixa en l’epígraf “Existències” de l’actiu del balanç a 
càrrec de l’epígraf “Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació” 
del compte de pèrdues i guanys, ja que no compleixen tots els requisits que determina el 
marc conceptual del Pla General de Comptabilitat per a tenir la condició d’actiu, puix la 
seua titularitat i el seu control econòmic no corresponen al GTP. 

Aparcament de l’estació Mercat 

L’objecte del contracte de les obres d’infraestructura de l’estació de metro del Mercat 
Central de València inclou un aparcament subterrani i altres obres d’urbanització de la 
superfície que s’han de lliurar a l’Ajuntament de València. 

Per això l’any 2008 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
València i el GTP per a integrar un aparcament subterrani en l’estació del Mercat 
Central de la línia T2 del metro de València. En aquest conveni l’Ajuntament de 
València es compromet a tornar al GTP el sobrecost que comporta la implantació de 
l’aparcament, que té un valor estimat que puja a 13.400.000 euros. 

Basant-se en el conveni esmentat i en la finalitat prevista de les obres, el GTP ha 
quantificat el cost de l’execució d’obra corresponent a l’aparcament fins a l’exercici 
2010 en 10.149.476 euros (vegeu l’apartat 5.3 a), i seguint la recomanació que aquesta 
Sindicatura va fer en l’exercici anterior, l’ha traspassat de l’epígraf “Immobilitzat 
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material” de l’actiu del balanç a l’epígraf “Existències” de l’actiu del balanç. Les altes 
de l’exercici, per valor de 334.940 euros, provenen de les despeses financeres 
imputables a 2010 per aquesta actuació. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació del GTP és subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP). 

En virtut del que disposa l’article 108 de la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la 
Generalitat, el GTP té la consideració de poder adjudicador, definit en l’article 3.3 de 
l’LCSP. 

Això implica que en la preparació dels contractes el GTP ha de seguir les regles que 
estableix l’article 121 de l’LCSP, mentre que en la seua adjudicació cal aplicar el que 
estipula l’article 174, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada, i l’article 
175, per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

I això amb independència de les regles que estableix l’LCSP, que són aplicables a tot el 
sector públic. 

Per altra banda, el Consell d’Administració de GTP, en la sessió realitzada el 3 de 
desembre de 2008, va acordar de proposar al Consell de la Generalitat una modificació 
dels seus Estatuts, per tal d’adquirir la condició de mitjà propi i servei tècnic adscrit a la 
Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat, conformement a l’article 
24.6 de l’LCSP. Ara bé, fins que això no passe, aquesta Sindicatura entén que no es 
compleix amb el requisit previst en l’esmentat precepte legal perquè GTP puga tenir la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació que ens ha facilitat GTP i que hem contrastat amb la que 
hem obtingut del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el 
quadre següent, amb indicació del nombre i l’import dels contractes adjudicats en 
l’exercici, detallats per tipus i procediment d’adjudicació: 
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Tipus de contractes 
Procediment 
d’adjudicació 

Import de l’adjudicació 

en euros (IVA exclòs) 
Nombre 

Obres 
Obert 

Negociat 

24.413.083 

6.619.244 

78,7% 

21,3% 

3 

3 

50,0% 

50,0% 

 Subtotal 31.032.327 100,0% 6 100,0% 

Subministraments Obert 4.902.974 100,0% 3 100,0% 

 Subtotal 4.902.974 100,0% 3 100,0% 

Serveis 
Obert 

Negociat 

2.562.929 

107.565 

96,0% 

4,0% 

14 

2 

87,5% 

12,5% 

 Subtotal 2.670.494 100,0% 16 100,0% 

Total 38.605.795 100,0% 25 100,0% 

Quadre 8 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

Per tal d’analitzar si el GTP ha tramitat adequadament la contractació en l’exercici 
2010, hem seleccionat la mostra que detallem en el quadre següent, elaborat en euros, 
que representa un 84,8% de l’import total adjudicat en l’exercici. 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 

E07/13C 
Negociat sense 

publicitat 

Execució de les obres complementàries 
d’infraestructura del tram obres de la línia 1 del 
tramvia d’Alacant i de l’aparcament de l’avinguda 
de l’Estació 

4.356.921 

E08/20 Obert 

Redacció de projecte i execució de les obres de 
superestructura de via, electrificació, senyalització, 
comunicacions i arquitectura i equipament 
d’estacions del soterrament de la línia 1 dels FGV al 
passar per Benimàmet 

22.564.655 

E09/01 Obert 
Subministrament i instal·lació de marquesines per a 
les parades de la xarxa TRAM del tramvia 
d’Alacant 

2.678.093 

E09/24 Obert 
Subministrament d’aparells de via per al 
soterrament de la línia 3 dels FGV al passar per 
Alboraia 

1.491.500 

E09/27 Obert 
Execució de les obres d’urbanització superficial de 
la plaça dels Cavalls i el seu entorn pròxim 

1.630.048 

  Total 32.721.217 

Quadre 9 
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El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documents justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i la seua baremació i 
valoració en els procediments que ho requeresquen. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contracció del GTP. 

Així mateix, hem fet el seguiment de sis contractes adjudicats en exercicis anteriors que 
s’han executat el 2010. 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 

E09/04 Obert 
Execució de les obres de senyalització, 
comunicacions i sistemes d’ajuda a la 
explotació de la línia 2 del tramvia d’Alacant 

11.794.508 

E09/16 Obert 
Execució de les obres d’instal·lacions de closa, 
desviaments elèctrics, senyalística 

1.153.058 

E09/25 
Negociat sense 

publicitat 

Subministrament i instal·lació del control 
d’accés d’estacions per a executar el 
soterrament de la línia 3 dels FGV al passar 
per Alboraia 

999.652 

E05/15C 
Negociat sense 

publicitat 

Execució de les obres complementàries de 
construcció de la infraestructura de la línia T2 
del metro de València, tram c/ Alacant-Russafa 

4.858.857 

E06/27C 
Negociat sense 

publicitat 

Execució de les obres complementàries de 
soterrament de la línia 3 dels FGV al passar 
per Alboraia 

9.477.731 

E07/40 Obert 
Obres de la variant ferroviària de la línia 1 a 
Alacant, tram Finca Adoc 

27.568.963 

  Total 55.852.769 

Quadre 10 

Comentem seguidament els aspectes més significatius que hem observat en la revisió 
dels expedients seleccionats. 

6.4 Incidències que s’han posat de manifest durant la fiscalització 

Actuacions administratives prèvies, adjudicació i formalització dels contractes 

a) L’expedient E07/13C s’ha tramitat com un complementari del contracte d’execució 
de les obres d’infraestructura del tram d’obres de la línia 1 del tramvia d’Alacant i 
de l’aparcament de l’avinguda de l’Estació. El contracte complementari s’ha 
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adjudicat, sense concurrència d’ofertes, pel procediment negociat sense publicitat, 
en virtut del que disposa l’article 155 b de l’LCSP. 

De l’anàlisi de l’expedient no es desprèn que quede justificada una circumstància 
imprevista que faça necessari de fer el corresponent contracte complementari per a 
executar les obres tal com es descrivien en el seu projecte o contracte respectiu 
sense modificar-les, requisit per a poder utilitzar el procediment d’adjudicació 
abans esmentat. 

b) En l’expedient anterior s’unifica en una mateixa fase la preparació i l’adjudicació 
de l’expedient sense que quede constància documental del fet que s’hagen 
determinat els aspectes econòmics i tècnics que haurien d’haver estat objecte de 
negociació. 

c) En els expedients adjudicats mitjançant un procediment obert no queda prou 
motivada, ni en la proposta ni en la resolució d’adjudicació, la puntuació atorgada a 
cadascun dels licitadors pels criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn 
d’un judici de valor. 

Així mateix, en els expedients E08/20, E09/01 i E09/27, les ofertes tècniques de les 
empreses que no ha resultat ser adjudicatàries, l’Entitat les ha tornades als 
respectius candidats o les ha destruïdes. Referent a això, GTP ha de tenir en compte 
per a expurgar documents el que disposa la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la 
Generalitat, d’Arxius. 

d) La fórmula que valora la proposta econòmica dels tres expedients esmentats en el 
punt anterior, i també la de l’expedient E09/24, hauria de permetre que la 
importància concedida en el plec a l’oferta econòmica (30% per a 
l’expedient E09/24 i 35% per als altres tres) en relació amb els altres criteris de 
valoració siga efectiva. 

D’altra part, recomanem de seguir els criteris que estableix el Reglament de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques respecte a la consideració de les 
propostes temeràries. 

Finalment, fóra aconsellable que la ponderació de l’oferta econòmica fos almenys 
del 50%. 

e) En els expedients E09/01 i E09/24 no hi ha constància documental que la valoració 
de les proposicions tècniques s’haja efectuat separadament i abans d’obrir les 
ofertes econòmiques. 

f) En l’expedient E08/20 no es justifica ni s’acredita la necessitat de contractació 
conjunta de l’elaboració del projecte i de l’execució de les obres. Aquesta 
contractació conjunta només s’ha de portar a cap quan s’acredite la concurrència de 
circumstàncies excepcionals, tal com es desprèn dels principis de la legislació 
contractual aplicable. 
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g) En l’expedient E07/13C no s’ha complit el principi de publicitat de l’adjudicació 
efectuada. 

h) En els cinc expedients revisats que s’han adjudicat el 2010, la comunicació del 
contracte al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat s’ha fet fora del termini 
que estableix l’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. 

i) Amb relació als expedients E08/20 i E09/24, recomanem que el criteri “certificats 
de qualitat”, que té una ponderació del 3,3%, es considere com a requisit de 
solvència i no pas com a criteri d’adjudicació. 

 Per altra banda, els criteris amb una quantificació que depèn d’un judici de valor 
comprenen al seu torn diversos criteris secundaris que no apareixen especificats ni 
ponderats en els plecs. Per a aconseguir una millora de la gestió de contractes, 
aquests criteris secundaris haurien d’aparèixer relacionats en els plecs per ordre 
d’importància i ponderats. 

j) La Mesa de Contractació hauria de valorar les proposicions presentades i no sols 
analitzar l’informe tècnic. També hauria de resoldre, en comptes del director tècnic, 
d’acceptar o rebutjar les baixes temeràries, tal com disposen els plecs. L’Entitat diu 
que ha corregit aquesta situació en els expedients tramitats amb posterioritat als que 
aquesta Sindicatura ha analitzat. 

Execució dels contractes 

k) L’òrgan de contractació, a instància dels respectius contractistes, ha aprovat en els 
expedients E06/27C, E07/13C, E08/20, E09/01 i E09/27 diverses ampliacions del 
termini d’execució sense que s’haja formalitzat el corresponent document 
contractual. Aquestes pròrrogues han representat un endarreriment considerable en 
el termini d’execució respecte al que s’havia acordat inicialment, tot i que aquesta 
circumstància no es preveia en els contractes subscrits entre les parts. 

l) En les diferents recepcions parcials dels subministraments corresponents als 
expedients E09/24 i E09/25 no es deixa constància del contingut concret 
d’aquestes. 

Contractes menors 

m) L’Entitat ha tramitat com a contractes menors cinc contractes de prestació de 
serveis i un de subministraments, per un import unitari que supera el límit de 
18.000 euros previst en l’LCSP, encara que no superen la quantia màxima de 
25.000 euros, que per als contractes menors de subministraments i serveis 
estableixen les instruccions de contractació de GTP. 



⒀١

Ens Gestor de la Xarxa de Transports i de Ports de la Generalitat. Exercici de 2010 

- 319 - 

n) De la revisió de la memòria que consta en el projecte d’obres de 
l’expedient E07/13C es dedueix que dos expedients, un d’obres i l’altre de 
subministraments, s’han tramitat inadequadament com a menors, ja que l’objecte 
d’aquests era inclòs en el projecte esmentat. 

o) Recomanem que l’aplicació informàtica implantada per a registrar cadascun dels 
expedients de contractes menors els incloga tots. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte a les quals cal que els 
responsables de l’Entitat preguen mesures correctores per a evitar que es repetesquen 
en exercicis futurs. 

De més a més, fem les recomanacions següents, entre les quals destaquem en primer 
lloc les que, havent-les fetes en informes d’anys anteriors, l’Entitat ja ha atès. 

L’Entitat, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 4 de novembre de 
2011, ens ha traslladat les mesures adoptades per a atendre les incidències assenyalades 
en l’Informe de l’exercici anterior, que han estat objecte de comprovació en el curs de 
la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’ha atès la recomanació següent, que ja fèiem en informes 
d’exercicis anteriors: 

a.1) Es valoren per separat aquelles obres que, formant part del mateix projecte 
d’inversió, tenen un ús o una destinació diferenciat. 

b) Considerem oportú de mantenir les recomanacions següents, que ja hem proposat 
en informes d’exercicis anteriors: 

b.1) D’acord amb el que hem exposat en l’apartat 5.1, l’Entitat no hauria de 
recollir comptablement l’efecte impositiu sobre les subvencions de capital 
que ha rebut. No obstant això, la reclassificació comptable proposta es dura a 
terme en 2011, una vegada hi siga concedida l’exempció de l’impost sobre 
societats. 

b.2) Com diem en l’apartat 5.3 d), caldria deixar constatació de l’avaluació 
realitzada al tancament de cada exercici, a fi de determinar si hi ha cap indici 
de deterioració de valor d’algun element de l’immobilitzat material i de les 
inversions immobiliàries. 

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

c.1) Caldria estimar i comptabilitzar l’import dels interessos de demora meritats al 
tancament de l’exercici per les operacions pendents de pagament que incorren 
en mora, tal com diem en l’apartat 5.1. 

c.2) La informació de la memòria sobre els ajornaments de pagament hauria 
d’incloure la provinent de les operacions d’immobilitzat, com indiquem en 
l’apartat 5.1. 

c.3) Com hem exposat en l’apartat 5.3 a, caldria intensificar les gestions tendents 
a fer que l’empresa EGUSA complesca amb les obligacions assumides en el 
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conveni subscrit per a finançar les obres del projecte de soterrament de la 
línia 3 d’FGV al passar per Alboraia. 

c.4) Per a millorar el control intern aplicable als pagaments de l’Entitat, caldria 
implantar un règim de disposició de fons mancomunat, tal com es posa de 
manifest en l’apartat 5.3 a. 

c.5) Per a millorar la gestió de contractes, l’Entitat hauria d’atendre les 
indicacions i les recomanacions que fem arran de l’anàlisi dels expedients de 
contractació en els apartats 5.3 a i 6.4. En especial, pel que fa a les qüestions 
següents: 

- La ponderació de l’oferta econòmica hauria de ser almenys del 50%. 

- Cal seguir els criteris que estableix el Reglament de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques perquè una proposta puga ser 
considerada temerària. 

- Les pròrrogues s’han de formalitzar en el corresponent document 
contractual. 

- Quan un criteri d’adjudicació continga diversos criteris secundaris, aquests 
han de figurar detallats en els plecs per ordre decreixent d’importància i 
s’han de ponderar. 

- Cal considerar el criteri “certificats de qualitat” com un requisit de 
solvència i no pas com un criteri d’adjudicació. 



 

 

 

 

 

ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D’AIGÜES 

RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de conformitat amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2011, la fiscalització que hem dut a terme ha tingut per 
objecte determinar si l’“Immobilitzat material” que registren els comptes anuals de 
l’exercici 2010 de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana (en avant, EPSAR o l’Entitat) es presenta degudament, d’acord amb els 
principis comptables aplicables, i també verificar el compliment de la legalitat vigent en 
la gestió dels fons públics durant l’exercici esmentat amb relació a l’àrea que hem 
fiscalitzat. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l’EPSAR relacionats amb l’àrea mencionada. En els 
diferents apartats d’aquest Informe enumerem aquelles situacions que caldrà que siguen 
objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l’Entitat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’EPSAR els conformen el balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici que acaba en aqueixa data, i els 
adjuntem íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest 
Informe. Aquests comptes foren formulats pel gerent de l’Entitat el 29 de març de 2011, 
aprovats pel Consell d’Administració en la mateixa data i presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb la 
normativa aplicable, el 29 de juny de 2011, juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, 
atenent al que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza 
la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria 
que aquella contracta. 

En aquest informe s’emet una opinió amb advertiments, que comprèn una limitació a 
l’abast —referida a una documentació insuficient de determinats saldos creditors—, un 
ajust en la valoració dels comptes de deutors i dues incerteses —referides a la 
continuïtat del suport financer per part de la Generalitat i a les reclamacions d’interessos 
de demora. 

Conforme als objectius que descrivim en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si l’EPSAR ha aplicat degudament la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb l’“Immobilitzat material” que l’Entitat ha registrat en l’exercici 2010 
en l’actiu no corrent del balanç, i a comprovar que la formalització i la presentació dels 
comptes anuals han estat adequades. 

Així mateix, hem fet un seguiment de les conclusions i les recomanacions que fèiem en 
l’Informe de fiscalització de l’exercici 2009. 

D’acord amb això, hem fet les proves d’auditoria financera que hem considerat 
pertinents de conformitat amb els “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol, i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura i aplegades en el “Manual de fiscalització” de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit a fer proves selectives, a revisar el control intern i 
altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els objectius que 
perseguíem i l’abast que hem assenyalat més amunt. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització que indiquem en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament que descrivim en l’apartat 2.1, hem revisat si l’EPSAR ha complit la 
legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, amb 
relació a l’àrea fiscalitzada, durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2010. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, si s’han complit els 
aspectes rellevants que fonamentalment estableixen les normes següents: 

Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 2010. 

- Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Societats de Capital, en vigor a partir del 1r. de setembre de 2010. 

- Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Societats Anònimes (LSA). Derogat pel Reial Decret Legislatiu 
1/2010, el 1r. de setembre de 2010. 

- 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 Valenciana. 

Normes específiques de l’Entitat 

- Llei 2/1992, de 26 de març, per la qual es crea l’entitat de dret públic Sanejament 
d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana. 

- Decret 170/1992, de 16 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que 
aprova l’estatut de l’Entitat. 

Contractació 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), que ha estat 
modificada per les lleis 15/2010, de 5 de juliol, i 34/2010, de 5 d’agost, entre 
d’altres. 

- Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postal. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen 
els registres oficials de contractes i de contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

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

Normes comptables 

- Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies (aplicable a les empreses públiques que hagen 
formulat els seus comptes anuals amb posterioritat al 26 de març de 2010). 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 10 de desembre de 1998, per la qual 
s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses 
del sector de proveïment i sanejament d’aigua. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes a què són 
subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana. 

D’altres 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

En l’Informe de l’exercici 2009 vàrem analitzar el perfil de contractant de l’EPSAR i 
férem algunes recomanacions per a millorar-lo. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, la Sindicatura emetrà un informe 
sobre el seguiment, pel conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, de la feina 
especial realitzada sobre les institucions de contractació i el perfil del contractant. En 
aquest informe es podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les millores que 
l’EPSAR ha introduït amb relació a les qüestions esmentades. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball realitzat, amb l’abast que indiquem en l’apartat 2.1, s’ha posat 
de manifest el fet o circumstància següent que afecta de manera significativa 
l’adequació de l’epígraf de l’“Immobilitzat material i comptes relacionats”, els principis 
comptables aplicables i l’adequada presentació dels comptes anuals. 

- Com diem en l’apartat 5.3, l’Entitat ha imputat a resultats de l’exercici un import de 
3.750.312 euros en concepte d’interessos de demora per les reclamacions que ha 
rebut de determinats contractistes. 

Aquest import no comprèn, tanmateix, tots els interessos de demora meritats pels 
deutes pagats en l’exercici 2010 i els meritats pels deutes que al tancament de 
l’exercici estaven vençuts però pendents de pagament. La memòria dels comptes 
anuals no informa adequadament d’aquestes circumstàncies. 

La informació que l’Entitat ens ha facilitat és insuficient per a estimar tots els 
interessos de demora meritats en l’exercici 2010; per tant, ignorem com podria, 
això, repercutir en el compte de resultats de l’exercici. 

Addicionalment, oferim tot seguit un altre aspecte d’interès que s’ha posat de manifest 
en el curs de la fiscalització que hem dut a terme: 

- Com detallem en l’apartat 5.1 d’aquest Informe, el desenvolupament futur de les 
operacions i la capacitat per a atendre els passius que es mostren en el balanç de 
l’Entitat a 31 de desembre de 2010, són subjectes a la continuïtat del suport 
financer que rep de la Generalitat, i així cal indicar-ho en l’apartat 2 de la memòria 
dels comptes anuals. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball realitzat, amb l’abast que assenyalem en l’apartat 2.2, no 
s’han posat de manifest durant l’exercici 2010 incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, amb relació a l’àrea fiscalitzada, fora 
de l’incompliment que hem observat en la tramitació d’emergència d’un contracte 
(vegeu l’apartat 6.4) 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana fou 
creada per la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de març, com una entitat 
de dret públic de les que preveu l’article 5.2 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública 
de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la 
Generalitat i plena capacitat jurídica. 

Es regeix per la seua llei de creació, la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana, la Llei de Contractes dels Sector Públic i altra normativa que aplega 
l’article 15 de l’esmentada Llei 2/1992. EPSAR gaudeix de plena autonomia per a 
organitzar-se i de patrimoni propi per a complir els seus fins. Actualment és adscrita a la 
Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (des del 24 de juny de 2011). 

Els òrgans de govern de l’Entitat són el Consell d’Administració i el Consell de 
Participació. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L’informe de gestió anual de l’exercici 2010 detalla les activitats de l’Entitat pel que fa 
als aspectes següents: l’explotació dels sistemes de sanejament i depuració d’aigües 
residuals, la gestió del cànon de sanejament, els abocaments industrials, la construcció 
d’instal·lacions de sanejament, contractació i gestió administrativa, i el sanejament en 
els nous desenvolupaments urbanístics (suplement d’infraestructures). Aqueix informe 
de gestió va adjunt amb els comptes anuals que la IGG ha presentat. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

Els comptes anuals de l’EPSAR de 2010 ha estat elaborats en els aspectes més 
significatius d’acord amb la normativa comptable aplicable. No obstant això, hi ha 
alguns punts millorables referits especialment a la memòria dels comptes anuals (nota 
informativa sobre ajornament de pagament a proveïdors, valoració de cobertures, 
provisions i contingències, adaptació al que estableix el PGC en determinats epígrafs, 
com a continguts més significatius). 

L’Entitat assenyala en l’apartat 2 de la memòria dels comptes anuals, “Bases de 
presentació”, que la comptabilitat, el registre i la valoració dels elements dels comptes 
anuals s’ha dut a terme aplicant els principis comptables que estableix el PGC, entre els 
quals es troba el d’empresa en funcionament. Quant a això cal fer les consideracions 
següents: 

- L’Entitat té assignats per llei els recursos derivats del cànon de sanejament. Com 
podeu observar en el compte de pèrdues i guanys de 2010 (vegeu el quadre 2), 
aquests recursos, juntament amb els provinents de la imputació a resultats de les 
subvencions de capital —principalment de la Generalitat— més altres ingressos, no 
han estat prou per a cobrir totes les despeses d’explotació; situació que s’ha anat 
repetint en els darrers exercicis. 

Si computem, de més a més, el resultat financer negatiu, l’Entitat presenta unes 
pèrdues en l’exercici de 24.138.656 euros, superiors en un 35,8% a les de 
l’exercici 2009. 

- Els fons propis a 31 de desembre de 2010 mostren un import negatiu de 
142.111.631 euros com a conseqüència bàsicament de les pèrdues acumulades en 
exercicis anteriors per import de 121.726.173 euros. 

- El balanç de 2010 (vegeu el quadre 1) presenta un fons de maniobra negatiu per 
import de 180.549.112 euros; superior en un 9% al que es va registrar el 2009. 

- Com l’Entitat expressa en la memòria de comptes anuals, l’import del deute 
comercial vençut al tancament de l’exercici ascendeix a 103.384.906 euros, i la 
falta de liquiditat s’ha vist agreujada pel fet que la Generalitat no ha concedit els 
avals sol·licitats en import suficient per a obtenir finançament bancari addicional. 

D’acord amb això, el desenvolupament futur de les operacions i la capacitat per a 
atendre els passius que mostra el balanç de l’Entitat a 31 de desembre de 2010, són 
subjectes a la continuïtat del suport financer que rep de la Generalitat, i així cal indicar-
ho en l’apartat 2 de la memòria dels comptes anuals. 
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5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

Mostrem tot seguit, expressats en euros, el balanç i compte de pèrdues i guanys de 
l’EPSAR a 31 de desembre de 2010, juntament amb les dades corresponents a l’exercici 
anterior: 
 

ACTIU  31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 910.652.699 874.502.271 4,1% 

Immobilitzat intangible 237.038 198.649 19,3% 

Immobilitzat material 910.385.137 874.273.098 4,1% 

Terrenys i construccions 2.942.356 2.942.356 0,0% 

Instal·lacions tècniques, maquinària… 739.212.986 702.382.160 5,2% 

Acomptes i immobilitzat en curs 168.229.795 168.948.582 (0,4%) 

Inversions financeres a llarg termini 30.524 30.524 0,0% 

ACTIU CORRENT 89.064.275 105.008.951 (15,2%) 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 88.273.457 99.744.598 (11,5%) 

Inversions financeres a curt termini 740 740 0,0% 

Perioditzacions a curt termini 95.223 45.172 110,8% 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 694.855 5.218.441 (86,7%) 

Total actiu 999.716.974 979.511.222 2,1% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU  31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET 148.525.229 179.259.457 (17,1%) 

Fons propis (142.111.631) (117.972.976) 20,5% 

Ajusts per canvis de valor (20.519) 0 - 

Subvencions, donacions i llegats 290.657.379 297.232.433 (2,2%) 

PASSIU NO CORRENT 581.578.358 529.554.171 9,8% 

Deutes a llarg termini 581.578.358 529.554.171 9,8% 

PASSIU CORRENT 269.613.387 270.697.594 (0,4%) 

Deutes a curt termini 104.972.644 74.953.763 40,0% 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 164.640.635 195.743.723 (15,9%) 

Perioditzacions a curt termini 108 108 0,0% 

Total patrimoni net i passiu 999.716.974 979.511.222 2,1% 

Quadre 1 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis  2.840.567 2.418.626 17,4% 

D’altres ingressos d’explotació 201.270.089 211.484.350 (4,8%) 

Despeses de personal (2.335.313) (2.545.747) (8,3%) 

D’altres despeses d’explotació (190.772.905) (197.131.239) (3,2%) 

Amortització de l’immobilitzat (27.396.470) (26.133.337) 4,8% 

Imputació de subvencions immob. no financer i d’altres 11.181.808 10.392.447 7,6% 

Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat. (656.797) 0 - 

Resultat d’explotació (5.869.021) (1.514.900) 287,4% 

Ingressos financers 3.604.979 3.639.412 (0,9%) 

Despeses financeres (21.874.614) (19.902.814) 9,9% 

Resultat financer (18.269.635) (16.263.402) 12,3% 

Resultat abans d’imposts (24.138.656) (17.778.302) 35,8% 

Resultat exercici operacions continuades (24.138.656) (17.778.302) 35,8% 

Resultat de l’exercici (24.138.656) (17.778.302) 35,8% 

Quadre 2 

Com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès l’àrea de 
l’“Immobilitzat material” de l’exercici 2010. 

Aquest epígraf del balanç, per import de 910.385.137 euros, representa el 91% de 
l’actiu total de l’exercici 2010, que s’ha incrementat un 4,1% respecte a l’exercici 
anterior. En l’apartat següent exposem els comentaris sobre els aspectes més 
significatius que hem observat com a resultat de la fiscalització realitzada sobre aquest 
epígraf. 

5.3 Immobilitzat material 

La composició i el moviment registrats en els diversos comptes d’aquest epígraf durant 
l’exercici 2010, expressats en euros, són els següents, d’acord amb la informació 
comptable que l’Entitat ens ha facilitat: 
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Concepte 
Imports 

01-01-2010 Addicions Baixes Traspassos 31-12-2010 

Terrenys i béns naturals 2.942.356 0 0 0 2.942.356 

D’altres instal·lacions 62.802 20.517 3.098 0 80.221 

Mobiliari 247.991 22.143 3.066 0 267.068 

Equips processos d’informació 469.693 17.247 147.089 0 339.851 

Instal·lacions tècniques per cedir 859.457.127 0 656.797 64.787.780 923.588.110 

Instal·lacions tècniques en muntatge 168.948.582 64.068.993 0 (64.787.780) 168.229.795 

Valor de cost 1.032.128.551 64.128.900 810.050 0 1.095.447.401 

Amortització acumulada (157.855.453) (27.360.064) (153.253) 0 (185.062.264) 

Valor net 874.273.098 36.768.836 656.797 0 910.385.137 

Quadre 3 

La nota 4, “Registre i valoració”, i la nota 6, “Immobilitzat material”, de la memòria 
dels comptes anuals que adjuntem en l’annex d’aquest Informe, mostren la informació 
relativa a l’immobilitzat material. 

Hem incorporat al cost de l’immobilitzat les despeses financeres originades pel 
finançament d’instal·lacions de sanejament o de proveïment d’aigua, que hem imputat a 
aquestes fins que es posen en condicions de funcionament. Aquesta capitalització és 
obligatòria d’acord amb les normes de valoració del Pla General de Comptabilitat. 
L’import total dels interessos capitalitzats en l’exercici ha estat de 3.459.119 euros. 

El 99,7% de l’import de l’immobilitzat material el componen les “Instal·lacions 
tècniques per cedir” en muntatge o acabades, que corresponen a la construcció de les 
instal·lacions de sanejament d’aigües residuals i dessalatge, i de les de proveïment 
d’aigües i les de cogeneració d’energia. 

La partida més significativa de les altes de l’immobilitzat de l’exercici correspon a les 
“Instal·lacions tècniques en muntatge”, amb un import que puja a 64.068.993 euros. 
Durant l’exercici, també s’ha produït el traspàs d’aquest compte al d’“Instal·lacions 
tècniques per cedir” de 64.787.780 euros, corresponents a les obres acabades. 

Hem verificat una mostra de certificacions d’obra i factures de les altes produïdes en 
l’immobilitzat material durant 2010, i hem comprovat que s’han formalitzat 
correctament els documents que les justifiquen i que han estat imputades 
comptablement de manera adequada, sense que hàgem de destacar cap aspecte 
significatiu. 

No obstant això, hi ha alguns aspectes que requereixen una millora per a evitar que es 
puguen produir errors. En aquest sentit, recomanem, com ja hem fet en informes 
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anteriors, que, en cas de pagament de certificacions que han estat endossades, quede 
explícitament indicat en l’ordre de pagament qui n’ha estat el beneficiari real. 

D’altra part, hem observat que de les 62 certificacions i factures que hem revistat, 
només se n’han pagat set al tancament de l’exercici. En quatre d’aquestes ha estat 
superat àmpliament el termini de pagament de l’Entitat, establit en seixanta dies. 

A partir del 7 de juliol de 2010, aquest termini de pagament es redueix a 55 dies en 
virtut del que estableix la disposició transitòria vuitena de la LCSP, afegida per la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

En el moment de la nostra revisió (maig de 2011), les 55 certificacions i factures 
restants estaven pendents de pagament, i el termini mitjà excedit sobre el que estableix 
la legislació s’ha situat en 199 dies. 

En els nostres informes d’exercicis anteriors ja es posava de manifest el considerable 
augment dels endarreriments en els pagaments de les certificacions d’obra i les factures 
als contractistes. 

Pel que fa a aquesta qüestió, la mateixa Entitat assenyala en la memòria dels comptes 
anuals que l’import del deute comercial vençut al tancament de l’exercici ascendeix a 
103.384.906 euros, i que la falta de liquiditat s’ha vist agreujada perquè els avals 
sol·licitats a la Generalitat no li han estat concedits en import suficient per a obtenir 
finançament bancari addicional. 

Com a conseqüència dels endarreriments en el pagament i a causa de les reclamacions 
dels contractistes, l’Entitat ha imputat a resultats de l’exercici un import de 
3.750.312 euros, en concepte d’interessos de demora. 

Hem revisat una mostra de sis reclamacions i hem verificat que els càlculs efectuats i els 
tipus d’interès aplicats eren els adequats, sense que hàgem observat aspectes que calga 
destacar, fora d’un cas en què es desestima la reclamació sense que conste la 
corresponent documentació justificativa que avale la decisió que s’ha pres. 

L’Entitat ens ha informat que l’import del deute sobre el qual han estat fets els càlculs 
dels interessos de demora puja a 69.295.620 euros, i que els pagaments realitzats durant 
2010 que han superat el termini legal establit han ascendit a 250.089.876 euros. Això 
implica que l’import sobre el qual han estat calculats els interessos de demora en què 
l’EPSAR ha incorregut en 2010, només representa el 28% dels pagaments realitzats en 
aquestes circumstàncies. 

Per tant, d’acord amb el que diem en els paràgrafs anteriors, l’import dels interessos de 
demora imputats a resultats de l’exercici (3.750.312 euros) no són pas tots els interessos 
meritats pels deutes pagats en l’exercici 2010, i els meritats pels deutes que al 
tancament de l’exercici estaven vençuts però pendents de pagament. La memòria dels 
comptes anuals no n’informa adequadament. 
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La informació que l’Entitat ens ha facilitat és insuficient per a poder estimar tots els 
interessos de demora meritats en l’exercici 2010, per la qual cosa ignorem com podria, 
això, repercutir en el compte de resultats de l’exercici. 

D’altra part, la memòria del comptes anuals no conté una nota relativa a la “Informació 
sobre els ajornaments de pagament fets a proveïdors, d’acord amb la disposició 
addicional tercera, ‘Deure d’informació’, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol”, com 
requereix la Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes. 

La informació que l’Entitat dóna sobre aquests aspectes és la que inclou en l’apartat 13 
de la memòria dels comptes anuals, “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar”, 
on es diu que els deutes vençuts pendents de pagament al tancament de l’exercici pugen 
a 103.384.906 euros. 

L’Entitat ens ha comunicat que d’aquesta xifra, 60.966.860 euros, corresponen a 
operacions d’adquisició d’immobilitzat, la més antiga d’aquestes caldria haver-la 
pagada l’any 2009. L’import restant de 42.418.046 euros correspon a operacions 
comercials, amb un endarreriment en el pagament de dos mesos i mig, aproximadament. 

Com a conseqüència de l’endarreriment en els pagaments, un contractista va sol·licitar 
el 30 de març de 2011 la suspensió del compliment del contracte fins que li siguen 
abonades les certificacions emeses que superen el termini legal de pagament. 

Aquest contracte fou licitat per l’EPSAR com a conseqüència de les obligacions que la 
Generalitat havia assumit arran d’un procediment d’infracció iniciat pel Tribunal de 
Justícia de les Comunitats Europees sobre el qual va emetre una sentència 
condemnatòria contra el Regne d’Espanya per incompliment de la 
Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig, sobre el tractament d’aigües residuals urbanes. 

Aquest procediment podria comportar la imposició de la pertinent sanció pecuniària, en 
virtut de l’article 228, apartat 2 del Tractat constitutiu, a l’estat membre, i per tant a la 
Generalitat, que no complesca les seues sentències. El Ministeri de Medi Ambient, 
Medi Rural i Marí ha estimat l’esmentada sanció en la quantitat de vint milions d’euros, 
segons la informació facilitada. 

D’altra part, la revisió que hem dut a terme sobre aquesta àrea ha posat de manifest que 
l’EPSAR no ha comptabilitzat treballs realitzats per tercers l’any 2010 pendents de 
facturar per 559.000 euros almenys, amb el consegüent efecte sobre el compte de 
pèrdues i guanys. 

Hem revisat totes les baixes de l’immobilitzat material en 2010 registrades en 
“Instal·lacions tècniques a cedir”, la formalització i la justificació de cadascuna. Hem 
observat que totes es produeixen a conseqüència de tres situacions: arxiu d’expedients 
oberts que tenien la tramitació paralitzada per diverses raons, renúncies a concertar 
contractes d’expedients licitats sense adjudicació definitiva, o resolucions de contractes 
ja adjudicats amb execució o sense (redacció de projectes o direccions d’obres). 
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La revisió ha posat de manifest, com a aspecte més significatiu, que en el cas d’un 
expedient, el contractista ha recorregut a la via contenciosa administrativa perquè no 
estava d’acord amb el que l’Entitat li havia liquidat. Aqueixa reclamació —que aquesta 
Sindicatura estima en 250.000 euros, aproximadament— està pendent de resolució en el 
moment de redactar aquest Informe. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

D’acord amb el que estipula l’article 15.1b de la Llei 2/1992, de 26 de març, de creació 
de l’EPSAR i en virtut dels articles 3.1 i 3.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), l’Entitat assenyala en el seu perfil de contractant 
que la seua activitat contractual és sotmesa al règim propi dels poders adjudicadors que 
tenen caràcter d’administració pública, ateses les funcions que té atribuïdes i les 
característiques que revesteix la seua activitat principal i finançament majoritari. 

En virtut d’això, l’Entitat ha inclòs en el seu lloc web un enllaç amb el perfil de 
contractant, que informa de les dades del poder adjudicador i dels anuncis de licitacions 
en curs, procediments anul·lats, adjudicacions provisionals i definitives, d’acord amb el 
que estableix l’article 42 de la LCSP. 

Igualment, i d’acord amb el que estableix el Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià, i l’Ordre d’11 de juny de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, que el desenvolupa, l’Entitat comunica al Registre Oficial de Contractes de la 
Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat els contractes que 
aquella ha concertat. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació que l’Entitat ens ha facilitat, la qual hem contrastat amb la 
que hem obtingut del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, us mostrem el 
quadre següent en què mostrem el nombre i import, expressat en euros, dels contractes 
adjudicats en l’exercici, detallats per tipus i procediment d’adjudicació: 

Tipus de 
contractes 

Procediments 
d’adjudicació 

Nombre 
de 

contractes 
% 

Import adjudicat 
(IVA exclòs) 

% 

Obres 

Obert 16 73% 53.250.387 94% 

Negociat 6 27% 3.618.965 6% 

Subtotal 22 27% 56.869.352 51% 

Serveis/assistència 
tècnica 

Obert 25 45% 44.968.440 83% 

Negociat 29 53% 1.572.610 3% 

Emergència 1 2% 7.592.593 14% 

Subtotal 55 68% 54.133.643 49% 

Subministraments 
Negociat 4 100% 148.954 100% 

Subtotal 4 5% 148.954 - 

Total 81 100% 111.151.949 100% 

Quadre 4 
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L’import adjudicat durant l’exercici 2010 ha representat una rebaixa mitjana del 22% 
sobre l’import licitat, i l’import executat en l’exercici corresponent a aquests expedients 
ha ascendit a 23.431.782 euros, cosa que representa el 19% de l’import adjudicat. 

Addicionalment, durant 2010 hi havia en execució un total de 241 expedients adjudicats 
en exercicis anteriors. L’import executat ha pujat a 135.917.738 euros. 

Així mateix, durant l’exercici se n’han tramitat i aprovat un total de 119 de modificats i 
liquidacions d’expedients que han representat un import conjunt de 7.496.327 euros. 

6.3 Revisió d’una mostra de contractes 

A fi de verificar si els procediments que l’EPSAR ha seguit en la contractació de béns i 
serveis eren els correctes, i si ha formalitzat de manera adequada els corresponents 
expedients administratius, hem seleccionat una mostra de contractes adjudicats en 
l’exercici 2010 (vegeu el quadre 5) a partir de la informació que ha obtingut aquesta 
Institució. 

Per a determinar la grandària i la composició de la mostra de contractes revisats hem 
tingut en compte els criteris següents: 

- Aquells contractes que tenen un import d’adjudicació quantitativament significatiu. 

- Aquells que han seguit una tramitació declarada d’emergència o urgent, a fi de 
comprovar-ne la justificació i motivació, ja que impliquen una tramitació especial 
segons la LCSP. 

- Aquells que mostren un percentatge de baixa significatiu en el preu d’adjudicació 
respecte al pressupost de licitació. 

- D’altres seleccionats aleatòriament. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar si la tramitació dels contractes 
s’adequa a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, en la selecció del 
contractista i en l’adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documents justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem posat especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i la baremació i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que ho han requerit, i en la 
justificació i motivació de les declaracions d’urgència o d’emergència, atès que 
impliquen una tramitació especial, com estableix la LCSP. 

La mostra seleccionada comprèn un total de set contractes, cinc dels quals corresponen 
a despeses amb imputació a pèrdues i guanys i dos, a l’actiu immobilitzat. L’import 
d’adjudicació d’aquests contractes (36.675.180 euros) representa el 33% de l’import 
total, segons la informació que hem rebut. 
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Núm. de contracte Objecte Procedim. 
Import 

d’adjudicació 

2009/GV/0103-000 
Servei de funcionament i manteniment del sistema 
de sanejament i depuració d’aigües residuals 
d’Onda, Betxí, Vila-real i les Alqueries (Castelló) 

PO 5.292.224 

2009/EL/0068-000 
Obres de reforma i tractament terciari de l’EDAR 
del Perelló, Sueca (València) 

PO 4.637.598 

2009/GV/0057-000 
Obres de construcció de la nova EDAR i dels 
col·lectors generals de Benicarló (Castelló) 

PO 18.902.119 

 Total procediment obert 3 contractes 28.831.941 

2010/EL/0027-000 
Servei d’emergència per a l’explotació provisional 
de les instal·lacions de sanejament i depuració 
d’aigües residuals de Pinedo (València) 

TE 7.592.593 

 Total tramitació d’emergència 1 contracte 7.592.593 

2010/SA/0024-000 
Servei de redacció de l’estudi de les instal·lacions 
actuals de l’EDAR de Castelló de la Plana per a la 
possible reutilització d’aigua residual tractada 

PN 59.040 

2010/EL/0029-000 
Obres de reparació de l’emissari submarí de 
Benicarló (Castelló) 

PN 131.623 

2010/GV/0003-000 

Subministrament i instal·lació d’una segona 
microturbina de 65 kW per a l’aprofitament 
energètic del biogàs en l’EDAR de Paterna-la Font 
del Gerro (València) 

PN 59.983 

 Total procediment negociat 3 contractes 250.646 

 Total general 7 contractes 36.675.180 

PO: Procediment obert PN: Procediment negociat 
TE: Tramitació d’emergència EDAR: Estació depuradora d’aigües residuals 

Quadre 5 

També hem fet el seguiment de dos contractes adjudicats en exercicis anteriors que s’han 
continuat executant durant 2010: 

Codi del 
contracte 

Objecte Proc. 
Import 

d’adjudicació (€) 

2008/EL/0045 
Obres de construcció de la nova EDAR de Moncofa (Castelló) i dels 
col·lectors generals 

PO 6.624.135 

2009/GV/0083 
Obres d’emergència per a la reparació de diversos sistemes públics de 
sanejament i depuració de les províncies de València i Alacant (II), 
afectats per les pluges de setembre de 2009 

TE 1.379.310 

Total 8.003.445 

Quadre 6 
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Els contractes revisats han estat, en general, tramitats i executats de conformitat amb la 
LCSP, amb l’excepció de l’incompliment que detallem en l’apartat següent juntament 
amb les observacions sobre determinats aspectes que, si bé no són significatius, cal que 
els responsables de l’Entitat els tinguen en compte. 

6.4 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Tot seguit comentem aquelles incidències que s’han posat de manifest en el curs de la 
fiscalització. 

Quant a la forma de selecció i adjudicació: 

• L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), en sessió ordinària de 
la seua Assemblea, tinguda el 26 de juliol de 2010, per raons d’eficàcia i falta de 
mitjans tècnics idonis per a portar-se a cap, va prendre, entre d’altres, l’acord de 
modificar la forma de gestió de la competència de sanejament d’aigües residuals 
que passaria de gestió directa a gestió interadministrativa mitjançant conveni 
d’encàrrec de gestió amb l’EPSAR. En la mateixa reunió es disposà també la 
dissolució i liquidació de la societat instrumental Empresa Metropolitana 
d’Aigües Residuals, SA (EMARSA); el resultat d’aquesta liquidació l’assumeix 
l’EMSHI. 

A conseqüència d’aquest acord, amb data 27 de juliol de 2010, el president de 
l’EPSAR va signar l’esmentat conveni entre les parts per a gestionar la totalitat 
de les instal·lacions de depuració de Pinedo, amb una vigència de vint anys 
prorrogables anualment, amb efecte des del 1r d’agost de 2010. Aquesta 
subscripció fou aprovada pel Consell d’Administració de l’EPSAR el 29 de 
juliol de 2010. 

Com diu l’EPSAR en la memòria justificativa que s’arxiva en l’expedient, en 
vista de l’esmentat encàrrec de gestió i com a conseqüència de la impossibilitat 
temporal de tramitar un procediment ordinari, es planteja de tramitar per 
emergència la realització del servei de manteniment i explotació de les 
instal·lacions mentre que es gestiona l’elaboració i contractació de l’oportú 
expedient mitjançant el procediment ordinari, que es va iniciar en la mateix data. 
La declaració d’emergència la signa, per delegació, la vicepresidenta del Consell 
d’Administració el 27 de juliol de 2010. El Consell aprova aquesta declaració en 
la reunió extraordinària del 29 de juliol. 

L’article 97 de la Llei de la Llei de Contractes del Sector Públic només admet 
excepcionalment la tramitació d’emergència: quan l’Administració haja d’actuar 
de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que 
suposen perill greu o de necessitats que afecten la defensa nacional. L’anàlisi de 
l’expedient no ha posat de manifest l’existència de cap d’aquests supòsits. 
L’emergència s’hauria pogut evitar si l’EMSHI hagués anticipat formalment i en 
un temps raonable la seua decisió a EPSAR. 
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En la manifestació VII del conveni, s’indica que s’han dut a terme estudis a fi de 
millorar la gestió de les instal·lacions que han originat un informe tècnic, el qual 
conclou que mitjançant la unificació de les tres instal·lacions que componen 
l’EDAR de Pinedo –que eren realitzades per EMSHI-EMARSA (Pinedo 1 i 
Pinedo 2) i EPSAR (Pinedo 3)–, es podrien optimitzar els recursos disponibles i 
millorar el servei que estava prestant-se amb un menor cost d’explotació. 

La tramitació de l’expedient podria haver sigut distinta si s’havien adoptat en 
temps i forma i d’una manera anticipada, les previsions oportunes per a fer 
compatible el traspàs de la gestió de les instal·lacions d’acord amb la legislació 
contractual ordinària, ja que el canvi de model de gestió es basa en un informe 
tècnic fruit d’uns estudis realitzats prèviament. 

D’altra part, l’Entitat considera que el conveni subscrit li resulta beneficiós per 
la reducció de costs que implica aquesta gestió i control de totes les fases de 
Pinedo per contrast amb la gestió parcial i el finançament via conveni de la resta 
que es feia fins ara. 

L’anàlisi que ha fet la Sindicatura estima que la tramitació d’emergència 
d’aquest expedient va representar un cost una mica superior al que l’Entitat 
havia estat suportant pel finançament via conveni, i en la seua execució real 
aquest cost ha experimentat un increment que, segons l’EPSAR, s’explica per 
dos factors: l’increment en el termini d’execució del contracte (quinze dies) i 
l’increment dels cabals tractats durant el període d’execució del contracte sobre 
els prevists inicialment, i l’increment en el tipus impositiu de l’IVA produït en 
l’exercici. 

No obstant això, és cert que amb el nou contracte licitat per procediment obert, 
signat el 14 de febrer de 2011, per a l’explotació de la totalitat de les 
instal·lacions per un període de quatre anys, el cost mitjà anual per a l’Entitat es 
redueix 3,4 milions d’euros, aproximadament, si no hi ha modificacions. 

Finalment, cal destacar que, a diferència de quasi tots els casos revisats, els 
pagaments a l’adjudicatari d’aquest contracte s’ha fet, en general, complint el 
que estableix la normativa aplicable i fins i tot reduint-ne els terminis, en algun 
cas, a trenta dies. 

D’altres aspectes: 

Resumim tot seguit les observacions sobre determinats aspectes que, tot i que no són 
significatius, cal que els responsables de l’Entitat tinguen en compte: 

a) En els contractes licitats per procediment obert, cal respectar la proporcionalitat 
de les baixes que s’han ofert per a valorar adequadament l’oferta econòmica. Així 
la ponderació real de l’oferta econòmica sobre la resta de criteris s’adequarà al 
que estableix l’article 134.2 de la LCSP. 
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De la mateixa manera, quan els informes tècnics de valoració d’ofertes prescriuen 
subcriteris i ponderacions, aquests han de figurar en els plecs amb un barem més 
específic o, si més no, enumerats per ordre d’importància. 

Amb relació a aquests aspectes mencionats, l’Entitat ens ha comunicat que els 
tindrà en compte per a les licitacions que es duguen a terme a partir del segon 
semestre de 2011. 

b) En tots tres expedients licitats per procediment negociat sense publicitat pel que fa 
a la quantia, hom ha sol·licitat a tres empreses de presentar oferta o les hi 
invitades. 

Quant a aquesta qüestió, seria recomanable que quedàs constància en l’expedient 
de les qualitats o la classificació que, si és el cas, han de tenir les empreses que 
calga invitar, la relació de totes les empreses que tinguen les característiques, i 
també els motius de la selecció que s’haja fet. 

L’Entitat ens ha comunicat que ha pres les mesures necessàries amb vista a 
implantar la recomanació que li hem fet. 

c) En els contractes 2008/EL/0045 i 2009/GV/0083, el contractista ha incomplit els 
terminis per a executar-los que estableix l’article 196 de la LCSP. 

En el primer, la reducció en el termini d’execució era un dels paràmetres 
puntuables per a l’adjudicació del contracte; en el segon, l’excés significatiu en el 
termini respecte al previst de sis mesos qüestiona la tramitació d’emergència del 
contracte. 

d) L’Entitat ha incomplit en quatre casos el termini que estableix l’article 138.2 de la 
LCSP per a publicar l’adjudicació en els diaris oficials corresponents. 

Així mateix, l’Entitat ha notificat amb retard l’adjudicació dels contractes al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana en tots els expedients 
revisats. 

e) Com hem dit en l’apartat 5.3 d’aquest Informe, estan pendents de pagament quasi 
totes les factures i certificacions d’obra que els contractistes han emès relatives als 
contractes revisats, i en la majoria dels casos no s’ha complit el termini que fixa la 
disposició transitòria vuitena de la LCSP, afegida per la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Revisió dels contractes menors: 

Durant l’exercici s’han executat 252 contractes menors per un total de 1.264.612 euros. 
La revisió de la informació que ens ha facilitat l’EPSAR sobre aquests contractes 
menors no ha posat de manifest aspectes significatius que valga la pena destacar. 
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6.5 Compromisos contrets a càrrec d’exercicis futurs 

Com diu la nota 20 de la memòria dels comptes anuals, els compromisos que l’Entitat té 
adquirits a 31 de desembre de 2010 a càrrec dels cinc exercicis pròxims pugen a un total 
de 697.898.639 euros. 

L’amortització de préstecs i els interessos derivats d’aquests representen el 55% dels 
compromisos totals. La resta correspon a la construcció, el manteniment i l’explotació 
de les instal·lacions de sanejament i depuració. 

A més dels compromisos esmentats, aquesta nota 20 diu que els expedients de 
finançament d’instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals impliquen uns 
compromisos adquirits per a 2011 que s’estimen en 67.154.307 euros, xifra que, 
incrementada en la revisió de preus, podem considerar recurrent per als exercicis 
següents. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem assenyalat aquelles incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals cal que els responsables de 
l’Entitat prenguen mesures correctores per a evitar que es repetesquen en exercicis 
futurs. 

De més a més, fem les recomanacions següents, començant per les d’informes d’anys 
anteriors que l’Entitat ha atès.  

L’EPSAR, mitjançant un escrit de 4 de juliol de 2011 adreçat a aquesta Sindicatura de 
Comptes, va comunicar les mesures que havia pres per a atendre les incidències que 
enumerava l’Informe de l’exercici anterior, les quals hem comprovat en el curs de la 
fiscalització. 

a) Les recomanacions següents, fetes en informes anteriors, han estat ateses durant 
l’exercici. 

a.1) Amb relació als procediments de contractació, l’Entitat ens fa saber que ha 
esmenat les incidències següents: 

- “El certificat del registre d’entrada que acredita les ofertes rebudes ja inclou 
les que arriben per burofax o per correu certificat.” 

- “Ara fem actes de qualificació prèvia de la documentació presentada als 
concursos diferenciades de les actes de l’acte públic d’obertura de 
proposicions.” 

- “En els criteris d’adjudicació aplicats en els concursos, hem modificat la 
fórmula de puntuació de l’oferta econòmica assignant zero punts a les 
ofertes que coincideixen amb el pressupost de licitació i la puntuació 
màxima a la major baixa per tal que les baixes que hi haja no facen 
disminuir la ponderació real d’aquest criteri.” 

Les dues primeres incidències es varen resoldre satisfactòriament l’any 2010; la 
darrera incidència s’ha esmenat a mitjan 2011. 

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

b.1) Caldria millorar el control intern de tresoreria mitjançant l’adequada 
segregació de funcions entre l’administració de caixa i bancs i el registre 
comptable de les operacions de tresoreria, l’adequada supervisió dels 
arqueigs de caixa i la corresponent verificació de la comptabilitat del 
pagament de les factures rebudes. 
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b.2) Convindria adequar la plantilla de l’Entitat al seu volum d’activitat, sobretot 
pel que fa al manteniment i control de les instal·lacions de depuració, i 
també l’activitat derivada de la gestió, la recaptació i la inspecció del cànon. 

Amb relació a aquestes dues recomanacions, l’EPSAR manifesta que “no 
s’han pogut dur a terme a causa que la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació ha informat en contra de les protestes d’ampliació de plantilla que 
li han fet. La recomanació d’ampliar la plantilla de l’Entitat la Sindicatura 
l’ha reiterada de l’any 2004 ençà, i durant tot aquest temps l’EPSAR ha anat 
tramitant sol·licituds en aqueix sentit que han estat denegades 
sistemàticament.” 

b.3) Les necessitats de finançament de l’EPSAR, que s’originen per l’execució 
dels projectes de sanejament que li són encomanats, caldria regular-les i 
planificar-les adequadament tenint en compte el volum contret, el ritme  de 
creixement i les previsions de major endeutament que es deriven del II Pla 
Director de Sanejament de la Comunitat Valenciana, i també de la 
insuficiència dels ingressos que l’Entitat ha generat o obtingut per a 
amortitzar-lo. 

L’EPSAR novament assenyala que la recomanació esmentada “no la pot 
complir la mateixa Entitat, atès que l’execució del II Pla Director de 
Sanejament de la Comunitat Valenciana genera un volum d’inversió que 
només en una petita part es finança mitjançant subvencions de la 
Generalitat, i els pressuposts d’aquesta inclou expressament el recurs a 
l’endeutament. D’altra part, hi ha un gran desfasament entre les previsions 
pressupostàries en matèria d’endeutament i l’execució real del pressupost, 
cosa que ha generat una falta de finançament de les obres que estan en 
marxa, les obligacions de pagament de les quals no s’han pogut atendre per 
aqueix motiu.” 

b.4) Cal prendre les mesures oportunes tendents a agilitar els pagaments a 
proveïdors i creditors de manera que es complesquen els terminis (vegeu 
l’apartat 5.3). 

Pel que fa a això, l’Entitat ens informa que “ho hem fet en la mesura en què 
ho han permès les disponibilitats de la tresoreria. No obstant això, la falta de 
concessió d’avals en volum suficient ha impedit de concertar operacions de 
crèdit que hagueren facilitat a l’EPSAR la liquiditat necessària per a atendre 
tots els pagaments en el termini. En aquest sentit, hi ha certificacions d’obra 
pendents de pagament per un import total d’uns seixanta-un milions d’euros, 
la més antiga de les quals caldria haver pagat l’any 2009. Quant a 
explotació, les despeses pendents de pagament amb el termini vençut pugen 
a uns quaranta-dos milions d’euros i l’endarreriment és d’uns dos mesos i 
mig.” 
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b.5) Cal garantir en la selecció de personal els principis bàsics d’igualtat, mèrit, 
capacitat, publicitat i concurrència aplicables a la contractació del personal 
al servei de la Generalitat. 

Així mateix, els expedients de personal han de contenir tota la 
documentació acreditativa de la situació personal, acadèmica i laboral dels 
treballadors de l’EPSAR. 

b.6) S’han de reprendre les funcions de control d’instal·lacions i funcionament 
de comptadors o altres mecanismes de mesura directa d’autoconsums 
d’aigua en l’àmbit territorial de les tres províncies. 

L’escrit que l’EPSAR ens va remetre no es pronuncia respecta a aquestes dues darreres 
recomanacions. 

c) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes que la fiscalització d’aquest 
exercici ha posat de manifest: 

c.1) En les ordres de pagament de factures i certificacions d’obra que han estat 
endossades han de constar explícitament les dades actualitzades del 
beneficiari real d’aquest (vegeu l’apartat 5.3). 

c.2) Amb relació als procediments de contractació, recomanem que l’EPSAR 
prenga les mesures pertinents amb vista a esmenar les incidències que hem 
detectat en la revisió dels expedients i que enumerem en l’apartat 6.4 
d’aquest Informe. 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de conformitat amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els epígrafs d’“Immobilitzat”, “D’altres despeses d’explotació” i 
“Aprovisionaments” registrats en els comptes anuals de l’exercici 2010 de Ferrocarrils 
de la Generalitat (en avant, FGV i l’Entitat) es presenten adequadament, d’acord amb 
els principis comptables aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici amb relació a les àrees 
fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de FGV. En els diferents apartats d’aquest Informe 
s’assenyalen aquelles situacions que haurien de ser objecte d’atenció i millora per part 
dels òrgans responsables de l’Entitat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de FGV els componen el balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria corresponent a l’exercici acabat en aqueixa data i s’hi adjunten 
íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests 
comptes foren formulats per la directora gerent de l’Entitat el 14 de març de 2011 i 
aprovats pel president del Consell d’Administració de FGV el 25 de març de 2011 
(aprovació ratificada pel Consell d’Administració el 2 de juny de 2011), i la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG) els va presentar en aquesta Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb la normativa aplicable, el 29 de juny de 2011, juntament amb l’informe 
d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, 
atenint-se al que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la 
Intervenció General de la Generalitat fa amb la col·laboració d’una firma d’auditoria 
contractada per la IGG. En aquest informe hom expressa una opinió favorable amb un 
paràgraf d’èmfasi sobre el principi d’empresa en funcionament. 

Així mateix, s’ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions que hom féu en 
l’informe de fiscalització de l’exercici 2009. 

D’acord amb l’anterior, s’han fet les proves d’auditoria financera que s’han considerat 
pertinents, de conformitat amb els “Principis i normes d’auditoria del sector públic” 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el “Manual de fiscalització” de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit en proves selectives, revisió del control intern i 
altres tècniques aplicables en aquest cas, considerant els objectius que es perseguien i 
l’abast indicat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

De conformitat amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, FGV ha revisat el compliment de la legalitat 
vigent d’aplicació a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, en relació amb 
les àrees fiscalitzades, durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2010. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

Normes generals 

- Llei de la Generalitat 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts per a l’exercici 
2010 (LPG10). 

- Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana. 
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- 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 (TRLHPG). 

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

Normes específiques de l’entitat 

- Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de novembre, per la qual es crea 
l’entitat FGV. 

- Estatut de FGV, aprovat pel Decret 144/1986, de 24 de novembre, del Consell de 
la Generalitat Valenciana. 

Contractació 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, sobre modificació de les lleis 30/2007, 31/2007 i 
29/1998. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors 
de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals (LSE). 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la LCAP. Fins que no s’aprove el desplegament reglamentari de la nova llei, 
continuarà en vigor en la mesura en què no s’opose als preceptes legals. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els registres 
oficials de contractes i contractistes i empreses classificades de la Comunitat 
Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

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

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de  
Comptabilitat. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables 
d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat, 
aclaratòria del règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a què són 
subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la Generalitat 
Valenciana. 

En l’Informe de l’exercici 2009 vàrem analitzar les instruccions de contractació i el 
perfil de contractant de FGV, hi assenyalàrem determinats incompliments de la 
normativa aplicable i suggerírem certes recomanacions per a la millora de la gestió i del 
control intern. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, la Sindicatura va emetre un 
informe sobre el seguiment, pel conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, del 
treball especial realitzat sobre les instruccions de contractació i el perfil de contractant, 
en què es podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les millores introduïdes per 
FGV en relació amb aquestes qüestions. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS  

3.1 Revisió financera 

Com a resultatdel treball realitzat, amb l’abast que indiquem en l’apartat 2.1, s’han 
posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de manera significativa 
l’adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables d’aplicació i a l’apropiada 
presentació dels comptes anuals: 

a) La memòria dels comptes anuals no conté una nota informativa sobre els 
ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. D’acord amb les dades 
comptables, al tancament de l’exercici 2010 el saldo pendent de pagament als 
proveïdors que acumula un ajornament superior al termini legal de pagament 
ascendeix a 248.413.659 euros (vegeu l’apartat 5.1 de l’Informe). 

D’altra part, indiquem tot seguit altres aspectes d’interès que hem observat en el curs de 
la fiscalització que hem dut a terme: 

b) Segons la nota 1.4 de la memòria de FGV, els ingressos que l’Entitat ha obtingut 
en la prestació de serveis són insuficients per a cobrir totalment les despeses, i per 
tant el balanç a 31 de desembre de 2010 presenta imports negatius en els resultats 
dels exercicis i en el fons de maniobra. L’Entitat ha aplicat en l’elaboració dels 
comptes anuals el principi d’empresa en funcionament, ja que considera que la 
Generalitat Valenciana, com a titular d’aquest ens públic, continuarà prestant el 
suport financer necessari perquè mantinga la seua activitat. 

c) En l’epígraf d’immobilitzat material de l’actiu del balanç figuren comptabilitzats 
béns cedits en ús sense contraprestació per un valor net comptable de 
317.734.249 euros. Considerant els criteris de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes (ICAC) emesos en març de 2009, la comptabilització que 
FGV ha fet estaria condicionada al fet que el termini acordat per la cessió 
s’estenga a la pràctica totalitat de la vida econòmica dels béns cedits (vegeu 
l’apartat 5.2.1 de l’Informe). 

d) Segons la nota 2.5 de la memòria de FGV, durant 2010 han canviat els criteris 
comptables de les subvencions de capital i les aportacions de béns de la 
Generalitat per adaptar-los a l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març (vegeu 
l’apartat 5.2.1 de l’Informe). 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat de la feina que hem fet, amb l’abast que es descriu en l’apartat 2.2, s’han 
posat de manifest durant l’exercici 2010 els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) En la revisió del compliment de la normativa relacionada amb l’aplicació de 
l’LCSP i l’LSE, hem observat que (vegeu l’apartat 6.4): 
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- Diversos contractes han estat tramitats com a menors o mitjançant un 
procediment negociat sense publicitat, sense ajustar-se als principis de 
publicitat i concurrència i al que disposen els articles 74.2 i 59 de l’LCSP i 
l’LSE, respectivament, mentre que haurien d’haver estat tramitats pels 
procediments ordinaris amb publicitat que preveuen els articles 122.2 i 58.1 
d’aquestes lleis.  

- En cinc dels expedients que hem revisat manca una acreditació escaient 
sobre l’aprovació per l’òrgan d’administració dels plecs de clàusules 
administratives particulars i dels plecs tècnics. 

- En tres expedients revisats els criteris d’adjudicació que figuren en els plecs 
són genèrics o no són adequadament ponderats. 

- En els expedients tramitats mitjançant procediment negociat sense publicitat 
són incidències comunes que no hi haja plecs i que no es formalitzen els 
contractes. 

b) S’han subscrit dos contractes sense l’autorització preceptiva del Consell en els 
termes que preveu la Llei 13/2009 (expedients 4 i 5 de l’apartat 6.4.1). 

c) En quatre contractes, per import de 15.968.858 euros, s’estableixen clàusules de 
pagament que contravenen el que disposa la Llei 15/2010, de modificació de la 
Llei 3/2004, per la qual hom estableix mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (expedients 1, 3 i 4 de l’apartat 6.4.1 i 06/81 de l’apartat 
6.4.2). 

d) Els pagaments de les factures per operacions comercials s’han fet, en un 
percentatge important, amb posterioritat al termini legalment aplicable. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

FGV fou creada per la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de novembre, 
que la configura com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la Generalitat, subjecta a l’ordenament jurídic privat i amb autonomia en 
la seua organització, amb patrimoni propi i capacitat plena per al desenvolupament dels 
seus fins. Es relaciona amb el Consell de la Generalitat a través de la Conselleria 
d’Infraestructures i Transport.  

L’objecte de FGV és l’explotació i gestió de les línies de ferrocarril i serveis 
complementaris de transports transferits a la Generalitat, i també dels que en el futur li 
puga encomanar aquesta administració. Així mateix podrà portar a cap totes les 
activitats comercials i industrials que estime convenients per al desenvolupament de 
l’explotació de les línies ferroviàries i serveis assignats. Aquests serveis de transport es 
presten a les províncies d’Alacant i València. 

Tal com FGV recull en la nota 1.4 de la seua memòria dels comptes anuals de 2010, el 
desenvolupament de la seua activitat requereix els recursos que aporta el titular del 
servei públic, a través de la Llei de Pressuposts de la Generalitat de cada exercici i dels 
contractes programa que es puguen subscriure. Aquestes aportacions garanteixen que 
FGV puga continuar prestant aquest servei. 

El darrer contracte programa subscrit entre l’Administració General de l’Estat, la 
Generalitat Valenciana i FGV va acabar la seua vigència el 31 de desembre de 2001. 
Les administracions concernides han estat negociant i fent gestions per a concertar un 
nou contracte, si bé a data d’avui no s’ha subscrit. 

Després de la creació de l’Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la 
Generalitat (GTP) per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, aquest ens assumeix les 
funcions de construcció d’infraestructures de transport terrestre i de ports, i també la 
seua gestió, conservació i manteniment. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Fins al moment de redactar aquest Informe, FGV no ha emès la memòria d’activitats de 
l’exercici 2010. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

Tot seguit es mostren en euros el balanç i el compte de pèrdues i guanys de FGV a 31 
de desembre de 2010, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior:  

ACTIU 31-12-10 31-12-09 Variació 
ACTIU NO CORRENT 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 

Terrenys i construccions 

Instal·lacions tècniques, maquinària 

Acomptes i immobilitzat en curs 
Inversions immobiliàries 
Inversions en empreses grup i associades l/t 
Inversions financeres a llarg termini 
ACTIU CORRENT 
Existències 
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 
Inversions financeres a curt termini 
Periodificacions 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

1.348.401.390 
1.177.190 

1.334.404.470 
70.587.030 

1.157.104.650 

106.712.790 

1.028.220 
40.630 

11.750.880 
88.999.810 

5.474.590 
64.840.510 
12.969.510 

286.780 
5.428.420 

1.309.566.580 
1.297.250 

1.294.911.300 
73.072.460 

1.137.171.200 

84.667.640 

1.063.770 
98.300 

12.195.960 
116.584.640 

5.571.670 
92.002.260 

6.350.390 
671.000 

11.989.320 

3,0% 
(9,3%) 

3,0% 
(3,4%) 

1,8% 
26,0% 
(3,3%) 

(58,7%) 
(3,6%) 

(23,7%) 
(1,7%) 

(29,5%) 
104,2% 
(57,3%) 
(54,7%) 

Total actiu 1.437.401.200 1.426.151.220 0,8% 
    

PATRIMONI NET I  PASSIU 31-12-10 31-12-09 Variació 
PATRIMONI NET 
Fons propis 
Subvencions, donacions i llegats 
PASSIU NO CORRENT 
Provisions a llarg termini 
Deutes a llarg termini 
PASSIU CORRENT 
Provisions a curt termini 
Deutes a curt termini 
Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 
Periodificacions 

444.938.500 
444.111.770 

826.730 
610.436.710 

792.460 
609.644.250 
382.025.990 

2.343.470 
299.687.760 

79.533.270 
461.490 

480.677.550 
479.751.620 

925.930 
595.962.320 

12.518.830 
583.443.490 
349.511.350 

2.923.980 
297.318.610 

48.831.790 
436.970 

(7,4%) 
(7,4%) 

(10,7%) 
2,4% 

(93,7%) 
4,5% 
9,3% 

(19,9%) 
0,8% 

62,9% 
5,6% 

Total patrimoni net i passiu 1.437.401.200 1.426.151.220 0,8% 

Quadre 1 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis  53.220.090 51.634.810 3,1% 

Aprovisionaments (4.137.440) (3.597.510) 15,0% 

D’altres ingressos d’explotació 5.392.790 6.405.670 (15,8%) 

Despeses de personal (91.971.150) (96.025.620) (4,2%) 

D’altres despeses d’explotació (62.132.170) (42.506.480) 46,2% 

Amortització de l’immobilitzat (87.260.410) (78.735.800) 10,8% 

Imputació subvencions immob. no financer i d’altres 99.530 94.570 5,2% 

Excessos de provisions 12.417.480 (6.299.450) 297,1% 

Deteriorament i resultats alienacions immobilitzat 5.698.590 5.528.300 3,1% 

D’altres resultats (55.980) (11.610) (382,2%) 

Resultat d’explotació (168.728.670) (163.513.120) (3,2%) 

Ingressos financers 2.426.460 2.874.020 (15,6%) 

Despeses financeres (28.517.820) (31.555.890) (9,6%) 

Variació valor raonable instruments financers 77.680 (1.070) - 

Diferències de canvi (1.170) - - 

Deterioraments i pèrdues (224.270) - - 

Resultat financer (26.239.120) (28.682.940) 8,5% 

Resultat abans d’imposts (194.967.790) (192.196.060) (1,4%) 

Resultat exercici operacions continuades (194.967.790) (192.196.060) (1,4%) 

Resultat de l’exercici (194.967.790) (192.196.060) (1,4%) 

Quadre 2 

L’Entitat formula els seus comptes anuals presentant les xifres en milers d’euros amb 
dos decimals. És recomanable que la preparació es faça en euros per a facilitar la 
comparació amb la resta d’empreses públiques. 

Com hem dit en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès l’epígraf 
d’“Immobilitzat material” del balanç, que amb 1.334.404.470 euros representa el 92,8% 
del total actiu de l’exercici 2010, i els epígrafs d’“D’altres despeses d’explotació” i 
“Aprovisionaments” del compte de pèrdues i guanys, que amb un import global de 
66.269.610 euros representa el 27% de les despeses d’explotació de l’exercici. 

Com a resultat de la fiscalització que hem portat a cap en aquestes àrees, en els apartats 
següents comentem els aspectes més significatius que hem observat. 
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Revisió de la memòria 

La memòria dels comptes anuals no conté cap nota relativa a la “Informació sobre els 
ajornaments de pagament fets a proveïdors. Disposició addicional tercera. ‘Deure 
d’informació’ de la Llei 15/2010, de 5 de juliol”, requerida per la Resolució de 29 de 
desembre de 2010, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 

D’acord amb les dades comptables, al tancament de l’exercici 2010 el saldo pendent de 
pagament als proveïdors que acumulen un ajornament superior al termini legal de 
pagament ascendeix a 248.413.659 euros, dels quals la major part, 215.547.296 euros, 
corresponen a proveïdors d’immobilitzat. Si bé la dada referent a proveïdors 
d’immobilitzat no ve imposada per la resolució abans esmentada, l’Entitat hauria 
d’incloure-la en la nota de la memòria, atesa la importància que té al tancament de 
l’exercici. A tal efecte, FGV ha declarat en fase d’al·legacions que incorporarà la dita 
informació en els comptes anuals del pròxim exercici. 

Figuren comptabilitzats interessos per mora meritats en 2010 per import de 
12.254.309 euros. Els interessos meritats pendents de pagament al tancament de 2010 
pugen a 13.631.148 euros. 

5.2 Immobilitzat material 

5.2.1 Composició de l’immobilitzat material 

Mostrem en el quadre següent la composició i el moviment de l’“Immobilitzat 
material”, el valor net del qual ascendeix a 1.334.404.470 euros, desglossat pels 
diferents grups d’elements que componen aquest epígraf: 
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Comptes 
Saldos 

01-01-10 
Addicions 

Baixes i 
regularitzacions 

Traspassos 
Saldos 

31-12-10 

Terrenys i béns naturals 9.500.854 88.003 (1.143) 0 9.587.713 

Construccions 86.148.446 182.262 0 1.750 86.332.458 

Instal·lacions fixes ferroviàries 946.197.148 2.562.136 0 1.204.657 949.963.941 

Maquinària, instal·lacions i 
utillatge 

37.223.081 
1.278.154 (3.646) 44.642 38.542.232 

Mobiliari i equips d’oficina 3.381.172 14.221 (849) 3.993 3.398.537 

Equips de procés d’informació 32.816.445 2.144.267 (732) 78.471 35.038.451 

Elements de transport 578.875.709 55.765.030 (24.099.459) 39.490.563 650.031.843 

Recanvis d’immobilitzat 26.136.901 1.081.112 0 123.887 27.341.901 

Instal·lacions i peces museu 
FFCC 

772.226 
0 0 0 772.226 

Immobilitzat en curs 84.667.636 63.030.415 (37.301) (40.947.963) 106.712.787 

Total valors de cost 1.805.719.618 126.145.599 (24.143.132) 0 1.907.722.088 

Amortització acumulada (510.808.318) (88.613.721) 24.104.419 0 573.317.624 

Valor net 1.294.911.300    1.334.404.464 

Quadre 3 

Els elements registrats en els diversos comptes de l’immobilitzat material, que es 
recullen en el quadre anterior, tenen una naturalesa heterogènia segons el règim jurídic o 
la titularitat, com comentem tot seguit: 

a) Béns cedits en ús sense contraprestació per a ser utilitzats en l’activitat 
objecte de l’Entitat 

Descripció 

Durant els darrers exercicis no s’han registrat altes en concepte de cessions 
d’immobilitzat. Les que consten des de fa uns quants anys són de dues classes: 

a.1) Immobilitzat transferit i adscrit a FGV 

Comprèn els béns adscrits a FGV per la Generalitat, després del traspàs 
previ a aquesta dels serveis ferroviaris explotats per Ferrocarrils de Via 
Estreta (FEVE), mitjançant el Reial Decret 1496/86, de 13 de juny. 

No obstant això, segons la Llei 4/1986, els béns que FGV té a títol 
d’adscripció conserven la seua classificació jurídica originària com a béns 
propietat de la Generalitat, que cedeix exclusivament el dret a usar-los. 

Aquests elements foren incorporats a l’actiu de l’Entitat amb càrrec a 
l’“Immobilitzat material” i amb abonament al compte “Patrimoni 
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d’afectació” de l’epígraf de “Fons propis”, per l’import de 54.148.160 euros 
resultant de la liquidació efectuada per FEVE a 31 de desembre de 1986. 

A 31 de desembre de 2010 el valor net comptable d’aquests elements pujava 
a 14.122.803 euros. 

a.2) Immobilitzat lliurat per la Generalitat 

Comprèn les inversions en instal·lacions fixes ferroviàries fetes directament 
per la Generalitat, per mitjà de la Conselleria d’Infraestructures i Transport 
(CIT), i lliurades, una vegada acabades, a FGV perquè les posés en servei i 
les explotés. 

Aquests elements foren incorporats a l’immobilitzat material amb la 
valoració reflectida en les certificacions de lliurament, per import de 
411.514.455 euros. 

Com a contrapartida, FGV va utilitzar inicialment el compte “Ingressos per 
béns cedits per la GV”, que fins l’any 2007 figurava en l’epígraf 
d’“Ingressos per a distribuir en diversos exercicis” del passiu del balanç, 
però que amb els assentaments de transició al nou PGC fou reclassificat al 
patrimoni net dins l’epígraf de “Subvencions, donacions i llegats rebuts” pel 
seu import net, 333.746.910 euros. L’any 2010, amb motiu del canvi de 
criteri que FGV comenta en la nota 2.5 de la memòria, hom ha reclassificat 
el saldo d’aquesta contrapartida, 313.868.780 euros, al compte “Aportacions 
de la GV d’infraestructures i altres immobilitzats”, dins l’epígraf de “Fons 
propis”. 

L’amortització acumulada al tancament de l’exercici 2010 puja a 
107.903.009 euros. 

Comentaris sobre la comptabilització 

Amb caràcter general, i respecte als béns cedits en ús sense contraprestació per a ser 
utilitzats en l’activitat objecte de l’empresa pública cessionària, la normativa comptable 
estableix que lluirà en l’actiu el valor atribuïble al dret d’ús sobre els béns cedits, 
determinat pel seu valor raonable, utilitzant el compte “208 Drets sobre actius cedits en 
ús” de l’immobilitzat intangible, amb contrapartida en el compte “138 Valor del dret 
d’ús sobre béns cedits”, perquè siga imputat a ingressos en la mateixa proporció a 
l’amortització dels drets d’ús que figuren en l’actiu, atenent a la seua depreciació durant 
el termini de cessió o a la vida útil, si aquesta és menor. 

Aquest criteri ha de ser matisat en vista de la consulta número 6 del BOICAC 77, de 
març de 2009, que estableix que si en funció l’especial naturalesa del subjecte cessionari 
el termini acordat per a la cessió s’estén a la pràctica totalitat de la vida econòmica dels 
béns cedits, caldrà tenir en consideració aquesta circumstància per a qualificar el dret 
d’ús d’acord amb la naturalesa del bé que es rep, si és el cas,un immobilitzat material. 
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FGV es podria trobar en aquesta situació, tot i que la comptabilització en l’immobilitzat 
material està condicionat al fet que el termini acordat per a la cessió s’estenga a la 
pràctica totalitat de la vida econòmica dels béns cedits. 

Tal com hem comentat en informes anteriors, caldria obtenir en tots els casos els 
respectius documents de cessió o, si escau, de delegació, en els quals es definesquen i es 
concreten els termes i condicions de les cessions i delegacions que s’hagen efectuat, tant 
per a determinar el seu assentament comptable adequat com per a clarificar el règim 
jurídic aplicable en matèria d’endeutament i contractació. 

Pel que fa als comptes utilitzats com a contrapartida, en la nota 2.5.1 de la memòria, 
FGV indica que, amb l’entrada en vigor de l’Ordre EHA/733/2010 (aplicable a l’Entitat 
a partir dels comptes anuals de l’exercici 2010), ha estat modificat el criteri comptable 
aplicat a les subvencions de capital. La lectura d’aquesta nota 2.5 és important, puix que 
en els comptes anuals de 2010 les xifres de l’exercici 2009 es presenten ajustades als 
nous criteris. 

b) Inversions fetes per FGV, pròpies i mitjançant delegació tàcita de la 
Generalitat 

Les adquisicions d’immobilitzat fetes directament per FGV tenien un valor net, a 31 de 
desembre de 2010, de 909.957.429 euros. 

Aquestes inversions inclouen les actuacions, fetes en exercicis anteriors, en 
infraestructures i superestructures ferroviàries que aquesta Sindicatura de Comptes 
considera que foren fetes per FGV mitjançant delegació tàcita de la Generalitat i, per 
consegüent, no són obres pròpies de FGV, i el seu finançament hauria d’anar 
directament a càrrec de la Generalitat. En aquest sentit, si bé FGV figura com a titular 
de l’endeutament bancari, és la Generalitat la que assumeix la càrrega financera del 
deute en virtut del que preveuen les lleis anuals de pressuposts des de l’exercici 1995. 

5.2.2 Altes de l’exercici 

Les altes de l’exercici ha ascendit a 126.145.599 euros. Les més significatives són les 
registrades en “Elements de transport”, per import de 55.765.030 euros, i en 
“Immobilitzat en curs”, per import de 63.030.415 euros. 

Com hem dit més amunt, l’objectiu principal d’aquesta fiscalització ha estat la revisió 
de les altes que s’han produït durant 2010 en aquest epígraf del balanç de FGV; amb 
aquesta finalitat hem seleccionat una mostra d’operacions per import de 
73.565.703 euros, el 58,3% del total, que corresponen en la seua totalitat a les altes 
derivades dels contractes analitzats en l’apartat 6. 

En la revisió financera de les altes de l’exercici 2010 relatives a l’immobilitzat material 
hem comprovat, per a la mostra revisada, que aquestes operacions estan, en general, 
adequadament justificades i comptabilitzades. 
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No obstant això, cal dir que la major part de les factures analitzades estan pendents de 
pagament a la data del seu venciment. Sobre aquesta qüestió, els contractes analitzats 
preveuen diverses formes per a compensar els endarreriments en els pagaments 
justificats pels proveïdors d’immobilitzat, en els termes que ja expressàrem en l’Informe 
de 2009. 

5.2.3 Baixes i regularitzacions 

Les baixes i les regularitzacions registrades en l’immobilitzat material han pujat a 
24.143.132 euros, que fonamentalment corresponen a la retirada d’elements obsolets. 
Hem comprovat, per a una mostra d’aquestes operacions, que han estat adequadament 
formalitzats i comptabilitzats. 

5.2.4 Inventari 

Respecte a l’inventari de béns i de drets que integren l’immobilitzat de l’Entitat, durant 
2010 no s’han produït modificacions en els aspectes significatius comentats de manera 
reiterada en els darrers informes d’aquesta Sindicatura, i que, en resum, són: 

- La normativa comunitària pretén la separació comptable entre les activitats 
d’explotació del servei i les referents a l’administració de la infraestructura. 
Tanmateix, els apartats de l’inventari no reflecteixen directament aquesta 
separació. 

- No tenim prou informació pel que fa a la situació jurídica dels béns, en general, i 
de la titularitat dels béns adscrits, en particular. 

Recomanem que FGV adopte les mesures necessàries per a esmenar les incidències 
esmentades. 

5.3 Aprovisionaments 

L’epígraf d’“Aprovisionaments” ascendeix l’any 2010 a 4.137.440 euros, amb un 
augment d’un 15% respecte a l’any 2009. 

En la revisió d’una mostra d’aquestes despeses hem comprovat que, en general, estan 
adequadament justificats i comptabilitzats, tot i que en el 47,7% dels apunts revisats 
s’han incomplit els terminis de pagament. 

5.4 D’altres despeses d’explotació 

En el quadre següent es mostren aquestes despeses, amb dades comparatives de 
l’exercici anterior: 
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Compte 2010 2009 Variació 

Arrendaments i cànons 21.750.346 141.515 15.269,7% 
Reparacions i conservació 11.646.750 12.167.643 (4,3%) 
Serveis de professionals independents 1.091.034 1.166.701 (6,5%) 
Primes d’assegurances 1.531.779 3.271.370 (53,2%) 
Subministraments 13.000.318 12.424.928 4,6% 
D’altres serveis 11.043.732 11.786.845 (6,3%) 
D’altres comptes 2.068.210 1.547.484 33,6% 

Total 62.132.169 42.506.486 46,2% 

Quadre 4 

L’epígraf “D’altres despeses d’explotació” ha experimentat un augment important en 
l’exercici 2010, fonamentalment pel compte d’“Arrendaments i cànons”. 

En la revisió d’una mostra de despeses d’aquest epígraf hem comprovat que, en general, 
estan adequadament justificats i comptabilitzats, tot i que en la major part dels apunts 
revisats s’han incomplit els terminis de pagament. 

Respecte al compte d’arrendaments i cànons, la major part del seu saldo, 
21.614.925 euros, correspon a les factures  emeses per l’Ens Gestor de la Xarxa de 
Transport i de Ports de la Generalitat (GTP), revisades de conformitat per FGV, per 
utilització, durant el període 2007-2010, de diverses instal·lacions que GTP té, 
fonamentalment en el tramvia d’Alacant, segons els cànons aprovats pel president de 
GTP mitjançant resolucions emeses l’any 2010. 

FGV i GTP varen subscriure el 25 de juny de 2007 un acord marc l’objecte del qual era 
d’establir les bases de col·laboració entre totes dues entitats que permetés de definir per 
mitjà de successius acords específics, els drets i les obligacions de cadascuna en relació 
amb les infraestructures ferroviàries i tramviàries que GTP posaria a disposició de FGV. 
L’acord marc estableix que cada infraestructura que es pose a disposició de FGV 
requerirà la signatura del corresponent acord específic i també un acte formal de 
lliurament i recepció de les infraestructures. Així mateix, s’hi preveu un contingut 
mínim de cada acord específic, que entre altres aspectes ha d’incloure les condicions 
d’ús de les infraestructures i les contraprestacions econòmiques que FGV haja de fer a 
favor de GTP. 

El procediment utilitzat per totes dues entitats no s’ha pas ajustat a l’acord marc, i doncs 
no s’han subscrit els acords específics que han de regular els aspectes prevists en aquell. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRATACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

Després de ser publicada la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, el règim de contractació aplicable a FGV és el corresponent als poders 
adjudicadors que no són Administració pública, definits en l’article 3.3 d’aquesta llei. 

Això té com a conseqüència que en la preparació dels contractes FGV haurà de seguir 
les regles que estableix l’article 121 de l’LCSP, mentre que en l’adjudicació dels 
contractes s’aplicarà el que estipula l’article 174, per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, i l’article 175, per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 
Això amb independència de les regles generals que estableix l’LCSP i que són 
aplicables a la globalitat del sector públic. 

D’altra part, la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els 
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals (LSE), té per objecte 
regular el procediment d’adjudicació dels contractes d’obres, subministrament i serveis 
quan contracten determinades entitats públiques i privades que operen en aquests 
sectors. 

FGV té la consideració d’entitat contractant pel que fa a l’LSE, llei que cal aplicar, 
respecte a les activitats de posada a disposició o explotació de xarxes que presten un 
servei públic en el camp del transport per ferrocarril, en l’adjudicació dels contractes 
que tinguen un valor estimat, exclòs l’IVA, igual o superior als límits següents: obres, 
4.845.000 euros; subministrament i serveis, 387.000 euros. 

Els contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei 31/2007 es regiran per les 
normes pertinents de l’LCSP, sense que els siguen aplicables en cap cas les normes que 
s’hi estableixen de manera exclusiva per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

Segons la informació que l’Entitat ha facilitat, durant l’exercici 2010 s’han adjudicat un 
total de 155 contractes (sense considerar els menors) per un import global de 
35.097.852 euros (IVA no inclòs). En el quadre següent es mostra un resum per tipus de 
contractes i procediments d’adjudicació: 
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Tipus de contracte 
Procediments 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació 
Nombre de 
contractes 

Obres 

Negociat 623.179 100,0% 11 100,0% 

    Sense publicitat 623.179 100,0% 11 100,0% 

Subtotal 623.179 100,0% 11 100,0% 

Subministraments 

Obert 13.480.939 46,4% 5 7,8% 

Restringit 585.580 2,0% 1 1,6% 

Negociat  15.003.094 51,6 58 90,6% 

    Amb publicitat 11.870.547 40,8% 6 9,4% 

    Sense publicitat 3.132.547 10,8% 52 81,%3 

Subtotal 29.069.613 100,0% 64 100,0% 

Serveis 

Obert 132.042 2,4% 4 5,0% 

Negociat  5.273.018 97,6% 76 95,0% 

    Amb publicitat 1.723.938 31,9% 4 5,0% 

    Sense publicitat 3.549.080 65,7% 72 90,0% 

Subtotal 5.405.060 100,0% 80 100,0% 

Total adjudicat en 2010 35.097.852  155  

Quadre 5 

Per tipus de contractes, els de subministraments representen el 83% del total adjudicat 
l’any 2010; els de serveis, el 15%, i els d’obres, el 2% restant. Mitjançant procediment 
obert s’ha adjudicat el 39%; per procediment restringit, el 2%, i per negociat, el 59%. 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació que ha fet FGV en l’exercici 
2010, hem seleccionat la mostra de contractes que detallem en el quadre 6, que 
representa un 48,5% de l’import total adjudicat en l’exercici esmentat. 
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Núm. 
Proced. 

adjudicació 
Objecte  

Import 
adjudicació 

08/023 
Negociat P. Subministrament i instal·lació de la xarxa IP de Metro 

València 
2.256.320 

08/062 Obert Projecte, subministrament, instal·lació i manteniment 6 escales 
mecàniques 

942.981 

10/031 Restringit Subministrament de desviacions per a l’ampliació de tallers 585.580 

10/049 Obert Subministrament d’energia elèctrica per a FGV 12.094.000 

10/002 Negociat P. Pòlisses d’assegurances 1.147.115 

  Total de la mostra 17.025.995 

Quadre 6 

Hem revisat també una mostra de contractes menors. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documents justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i en la baremació i 
valoració d’aquests en els diversos procediments d’adjudicació que ho requeresquen, i 
en la justificació i motivació de les declaracions d’urgència o emergència, atès que 
impliquen una tramitació especial, segons estableix l’LCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contractació de FGV. 

Addicionalment, hem portat a cap el seguiment de la següent mostra de contractes 
significatius adjudicats en exercicis anterior, quant a la seua evolució i execució durant 
2010: 
 

Núm. de 
contracte 

Objecte 

08/02 Implantació d’un sistema d’operació automàtica de trens (ATO) en les línies 1, 3 i 5 

06/81 Subministrament de 20 cotxes unitats 4300 i protocol II 

07/18 Subministrament de 22 unitats 4300, versió 4 cotxes 

09/009 Subministrament i instal·lació d’enclavament a l’estació de la Pobla de Vallbona 

04/49 Subministrament de 14 unitats tramvia sèrie 4200, protocol IV 

08/056 Obres d’ampliació d’andanes d’estacions en superfície de les línies 3 i 5 

08/027 Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un sistema de frenada automàtica 

05/080 Subministrament de 20 unitats de metro 4300, versió MRM, protocol III  

Quadre 7 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2010 

- 365 - 

En l’apartat següent detallem, a més dels incompliments significatius que hem 
assenyalat en l’apartat 3.2 de l’Informe, aquelles observacions sobre determinats 
aspectes que, no considerant-se significatius, cal que els responsables de l’Entitat 
tinguen en compte. 

6.4 Incidències que s’han posat de manifest en el curs de la fiscalització 

6.4.1  Contractes adjudicats el 2010 

1) Expedient 08/23 

Contracte adjudicat el 24 de maig de 2010 per import de 2.256.320 euros (IVA exclòs), 
que té per objecte el subministrament i la instal·lació de la xarxa IP de Metro València. 

En la revisió de l’expedient s’han posat de manifest els aspectes següents: 

a) No s’acredita adequadament que l’òrgan de contractació ha aprovat el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 

b) El plec de clàusules administratives particulars estableix que l’adjudicació es 
farà basant-se en la valoració global de les ofertes que s’hagen presentat i indica 
els factors que es valoraran. No obstant això, aquests factors no estan ponderats 
adequadament ni indicats per ordre decreixent quan per motius demostrables no 
siga possible la ponderació d’aquests; per tant, s’ha incomplit l’article 61 de la 
Llei 31/2007. 

c) La resolució per la qual es constitueix la mesa de contractació atorga als 
nomenats la facultat de determinar els seus substituts. Aquesta facultat correspon 
a l’òrgan de contractació. 

d) D’entre les sol·licituds que es presentaren per a participar en el procediment de 
contractació FGV en va seleccionar onze. Pel que fa a aquesta qüestió, FGV ha 
d’observar l’article 40 de la Llei 31/2007, que requereix a les entitats 
contractants que posen a disposició dels interessats les normes i els criteris 
objectius de selecció, els quals cal incloure a aquest fi en els plecs de clàusules 
administratives particulars. 

e) Les comunicacions que FGV va fer als sol·licitants descartats no inclouen la 
informació relativa als motius del rebuig, requerida per l’article 84.3 de la 
Llei 31/2007. 

f) Els terminis de pagament que el contracte estableix no s’ajusten als que la Llei 
15/2010 preveu. 
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2) Expedient 08/062 

Contracte adjudicat el 4 de març de 2010 per import de 942.981 euros (IVA exclòs), que 
té per objecte redactar el projecte, subministrar, instal·lar i mantenir sis escales 
mecàniques en tres estacions. 

La revisió que hem portat a cap ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) En l’expedient no s’acredita adequadament que l’òrgan de contractació ha 
aprovat el plec de clàusules administratives particular i el plec de condicions 
tècniques. 

b) La resolució per la qual es constitueix la mesa de contractació atorga als seus 
components la facultat de determinar els seus substituts. Aquesta facultat 
correspon a l’òrgan de contractació. 

c) Determinats criteris de valoració d’ofertes establits en el plec fan referència a la 
capacitat i solvència de l’empresari, mentre que s’han d’ajustar criteris 
directament vinculats a l’objecte del contracte com ara els indicats per 
l’article 134 de l’LCSP. 

d) Atès que la ponderació dels criteris d’adjudicació l’avaluació dels quals depèn 
d’un judici de valor supera el 50%, s’hauria d’haver constituït la comissió 
d’experts que l’article 134.2 de l’LCSP prescriu. 

e) El contracte s’ha formalitzat amb deu dies de retard sobre el termini de trenta 
dies des de l’adjudicació, previst tant en l’LCSP com en el mateix plec de 
clàusules administratives particulars. 

3) Expedient 10/031 

Contracte adjudicat el 2 de setembre de 2010 per import de 585.580 euros (IVA exclòs), 
que té per objecte el subministrament de desviacions per a l’ampliació dels Talleres 
Machado de FGV a València. 

La revisió que hem dut a terme ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) En l’expedient no s’acredita adequadament que l’òrgan de contractació ha 
aprovat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques. 

b) Els terminis de pagament que el contracte estableix no s’ajusten als que la 
Llei 15/2010 preveu. 

4) Expedient 10/049 

Contracte adjudicat el 28 de setembre de 2010 per import de 12.094.000 euros (IVA 
exclòs), que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica per a FGV. 
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La revisió que hem dut a terme ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) Per a la contractació del subministrament s’ha tramitat un acord marc, i ha 
concorregut un únic licitador. L’acord marc té una durada de dos anys amb 
possibilitat de prorrogar-se fins a un màxim d’altres dos. 

b) En l’expedient no s’acredita adequadament que l’òrgan d’administració ha 
aprovat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions 
tècniques. 

c) La fiança definitiva s’ha constituït amb posterioritat a la signatura del contracte, 
contra el que disposen tant els plecs com l’LCSP. 

d) Els terminis de pagament que el contracte estableix no s’ajusten als que la 
Llei 15/2007 preveu. 

e) La disposició addicional catorzena de la Llei 13/2009, de Pressuposts de la 
Generalitat de 2010, estableix que per a concertar contractes amb un import 
igual o superior a 12.000.000 de euros, calculat segons el que disposa 
l’article 76 de l’LCSP, les empreses de la Generalitat necessitaran autorització 
del Consell abans de la iniciació de l’expedient. FGV ha obtingut l’autorització 
d’aquest contracte, però amb posterioritat a la seua adjudicació, de manera que 
ha incomplit el que prescriu l’esmentada disposició. 

5) Expedient 10/002 

Contracte adjudicat el 22 d’abril de 2010 per import d’1.147.115 euros, que té per 
objecte subscriure les pòlisses de l’assegurança obligatòria de viatgers, de l’assegurança 
de responsabilitat civil i de l’assegurança per responsabilitat patrimonial. 

La revisió que hem portat a cap ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) En l’expedient no s’acredita adequadament que l’òrgan d’administració ha 
aprovat el plec de clàusules administratives particulars. 

b) L’import estimat del contracte, calculat d’acord amb l’article 76 de l’LCSP, 
pujaria a 12.000.000 d’euros (2.000.000 d’euros anuals amb unes eventuals 
pròrrogues de fins a sis anys en total, segons estimacions dels plecs). No consta 
que FGV haja sol·licitat l’autorització del Consell prevista en la Llei 13/2009, 
preceptiva en aquest cas. 

c) Respecte al procés de selecció de participants, hem observat les incidències 
següents: 1) en el plec de clàusules administratives particulars no consten criteris 
objectius de selecció de participants, tal com requereix l’article 40 de la 
Llei 31/2007; 2) alguns participants han estat rebutjats basant-se en causes 
d’exclusió que no figuren previstes en els plecs; 3) no consta que l’admissió i 
l’exclusió de candidats hagen estat acordades per la mesa de contractació; 4) les 
comunicacions que es van trametre als sol·licitants descartats no incloïen la 
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informació relativa als motius del rebuig, segons requereix l’article 84.3 de la 
Llei 31/2007. 

d) Els plecs no contenen les fórmules per a la valoració dels criteris d’adjudicació 
(article 134.2 de l’LCSP). 

e) No s’ha exigit la garantia que requereix l’article 83.1 de l’LCSP ni es justifiquen 
en els plecs les causes d’exempció d’aquesta. 

f) Es troba en l’expedient la petició de suspensió del procediment que va fer una 
empresa asseguradora no seleccionada, a l’empara de l’article 114 de la 
Llei 31/2007, i la resolució administrativa que n’acordava la desestimació. No 
consta en l’expedient la realització d’altres accions posteriors. 

g) Han vençut i estan pendents de pagament les primes corresponents al segon 
termini de 2010, situació que podria originar importants contingències segons el 
que disposa la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança. 

6) Contractes adjudicats mitjançant procediment negociat sense publicitat per raó de la 

quantia 

Les instruccions de contractació de FGV disposen el procediment negociat sense 
publicitat per als contractes d’obres amb un valor entre 50.000 i 200.000 euros i per als 
serveis i subministraments compresos entre 18.000 i 60.000 euros, i cal sol·licitar tres 
ofertes. 

Es mostra tot seguit la informació sobre aquests contractes, que es troben inclosos en el 
quadre 4, juntament amb les dades de la revisió que hem dut a terme: 

 

Tipus Contractes Expedients revisats 

Import Núm. Import Nombre % 

Obres 623.179 11 - - - 

Subministraments 3.114.285 51 1.837.085 15 58,9% 

Serveis 3.228.206 67 1.542.443 12 47,8% 

Total 6.965.670 129 3.379.528 27 51,5% 

Quadre 8 
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No figura adjudicat cap contracte d’obres per import superior a 200.000 euros. 

L’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat sense publicitat per raó de 
quantia ha representat el 19,8% del total adjudicat l’any 2010 (43% el 2009). 

En la revisió detallada d’aquests contractes s’han posat de manifest les següents 
circumstàncies, que representen incompliments rellevants de la normativa aplicable: 

a) FGV ha tramitat 32 contractes de subministraments i de serveis per un import 
conjunt de 3.290.988 euros, que superen individualment el límit de 60.000 euros 
establit perquè s’aplique el procediment negociat sense publicitat. 

En aquests casos caldria haver publicat la licitació dels contractes, per a donar 
adequat compliment dels principis de publicitat i concurrència, de caràcter 
obligatori tal com exigeix l’article 175 de l’LCSP i les instruccions de 
contractació de l’Entitat. 

b) Entre els contractes ressenyats anteriorment en figura un que supera l’import de 
387.000 euros, per la qual cosa la seua tramitació és subjecta a les disposicions de 
la Llei 31/2007 (LSE). No s’ha formalitzat cap contracte. 

c) L’Entitat no ha publicat en el seu perfil de contractant les adjudicacions dels 
contractes tramitats pel procediment negociat sense publicitat, i per tant ha 
incomplit els articles 42.2 i 175 de l’LCSP. 

d) En la revisió de la mostra d’expedients hem observat com a deficiències més 
generals l’absència de plecs, de sol·licitud de tres ofertes i de la formalització de 
contractes. 

e) Hi ha set contractes que, a la vista de les circumstàncies concurrents, caldria haver 
tramitat per procediment obert o restringit, ajustant-se als principis de publicitat i 
concurrència, i al que disposa l’article 74 de l’LCSP. 

7) Contractes menors 

Tenen la consideració de contractes menors en les instruccions de contractació de FGV 
els d’obres per import inferior a 50.000 euros i els de serveis i subministraments per 
import inferior a 18.000 euros, quanties que coincideixen amb les previstes en l’LCSP. 
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Resumim tot seguit la informació que ha facilitat l’Entitat sobre els contractes menors 
concertats durant 2010:  

Tipus 
Contractes menors 

Import Nombre 

Obres 291.485 15 

Subministraments 1.471.857 1.488 

Serveis 3.840.454 1.201 

Total 5.603.796 2.704 

Quadre 9 

La revisió d’una mostra dels expedients de aquests contractes ha posat de manifest que, 
considerades individualment, aquestes contractacions compleixen els requeriments 
relatius als límits quantitatius i la documentació prevists per l’LCSP, tot i que, a la vista 
de les circumstàncies concurrents, hem comprovat que hi ha almenys cinc casos amb un 
volum de contractació anual que supera el llindar de publicitat i amb objectes que 
formen, a parer de la Sindicatura, una unitat operativa o funcional. En conseqüència, 
s’haurien d’haver tramitat mitjançant els procediments negociat o obert, ajustant-se als 
principis de publicitat i concurrència, i al que disposa l’article 74 de l’LCSP. També hi 
ha la possibilitat de tramitar el contracte mitjançant lots, sempre que es justifique en 
l’expedient, d’acord amb el tercer apartat de l’article esmentat. 

6.4.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

Expedient 08/02 Implantació d’un sistema ATO en les línies 1, 3 i 5 

Contracte formalitzat el 3 de novembre de 2008 per un import de 30.726.498 euros i un 
termini d’execució de 24 mesos. 

El total facturat a 31 de desembre de 2010 puja a 24.581.191 euros, cosa que representa 
el 80% del contracte. Amb data 2 de novembre de 2010 es va concedir una pròrroga en 
el termini d’execució fins al 26 de febrer de 2011. D’acord amb la informació que FGV 
ha facilitat, està en tràmit la concessió d’una nova pròrroga. 

Expedient 06/81 Subministrament de vint cotxes unitats 4300 MRRM 

Contracte formalitzat el 28 de maig de 2007 per import de 42.600.000 euros i un termini 
màxim de lliurament de 42 mesos (28 de novembre de 2010). 

Durant 2010 s’han signat tres modificacions del contracte: 

-  L’annex número 1, que modifica determinades condicions contractuals com la 
fórmula de revisió de preus, la forma de facturació i els terminis de lliurament 
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(la darrera unitat es lliurarà en juny de 2011), i convalida els endarreriments en 
els lliuraments de 2009. 

- El protocol número I, pel qual es contracta l’ “Eliminació de la zona per a 
persones de mobilitat reduïda del cotxe intermedi i l’eliminació del pantògraf”, 
per import de 868.560 euros (IVA exclòs). 

- El protocol número II, per import d’1.032.958 euros (IVA no inclòs), que té per 
objecte la inclusió d’equips de retrovisió. Aquest protocol disposa un termini de 
pagament de 90 dies, superior al de 85 dies que preveu la Llei 15/2010. 

A 31 de desembre de 2010 l’import executat del contracte i els protocols addicionals ha 
ascendit a 42.492.173 euros, cosa que representa un grau d’execució del 92,1%. Les 
unitats que s’han lliurat han estat deu, xifra que supera en dues les previstes, si bé les 
actes de lliurament contenen “problemes generalitzats i deficiències” que no consta que 
hagen estat resoltes amb posterioritat, en la recepció provisional. 

Expedient 07/18 Subministrament de 22 unitats 4300, versió 4 cotxes 

Contracte formalitzat l’11 de setembre de 2008 per import de 128.370.000 euros. 
Durant 2008 i 2009 es varen signar l’annex 1, per a modificar determinades clàusules, i 
els protocols I i II, per a afegir determinats equipaments, per imports de 22.132.000 
euros i 407.000 euros, respectivament. Els aspectes més significatius es poden consultar 
en els informes dels exercicis esmentats. 

L’any 2010 la fita més important és la signatura, el 17 de maig, del protocol III, que 
modifica la fórmula de revisió de preus i la forma de facturació i pagament, i amplia els 
terminis de lliurament de les unitats fins a 2012. 

A 31 de desembre de 2010 l’import executat del contracte i els protocols addicionals va 
pujar a 71.361.733 euros, el 47,2%. S’han lliurat sis unitats, dues per damunt de les 
previstes per a l’exercici 2010, tot i que, com en el contracte anterior, les actes de 
lliurament contenen problemes i deficiències que no consta que hagen estat resolts amb 
posterioritat en la recepció provisional. 

Expedient 04/49 Subministrament de catorze unitats tramvia sèrie 4200 

El contracte principal fou subscrit en l’exercici 2004 per a adquirir trenta unitats de 
tramvia de la sèrie 4200 per import de 81.155.623 euros (IVA inclòs). En anys 
posteriors es van firmar els protocols de I a IV. Els aspectes més significatius de les 
fiscalitzacions que ha fet la Sindicatura es poden consultar en els informes 
corresponents. 
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En l’evolució d’aquest contracte durant 2010 són destacables els fets següents: 

El 26 de febrer de 2010 se signa el protocol V mitjançant el qual FGV reconeix el deute 
(per principal i interessos) que hi ha fins aquell moment, per import de 18.886.301 
euros, amb un calendari de pagaments que comença el primer de març de 2010. D’altra 
part, i segons el que aquest protocol preveu, l’adjudicatària ha quantificat en 799.184 
euros els costs generats per la interrupció de la producció, valoració que FGV ha 
acceptat. 

L’any 2010 s’han tramitat dos protocols més, el VI i el VII. 

El protocol VI fou adjudicat el 23 de setembre de 2010, i té per objecte permetre 
l’adaptació dels tramvies a les persones amb mobilitat reduïda. L’import de 
l’adjudicació puja a 331.600 euros (IVA exclòs) i un termini d’execució supeditat al 
lliurament de les unitats. 

El protocol VII fou adjudicat el primer d’octubre de 2010, i autoritza la modificació de 
lloc de lliurament de les unitats, cosa que comporta un cost addicional de 23.628 euros 
(IVA exclòs), i amplia el termini de lliurament fins a setembre de 2011. 

Expedient 05/080 Subministrament de vint unitats de metro 4300 

El contracte de data 25 de setembre de 2006, pel qual s’adquireixen vint unitats de 
metro de la sèrie 4300, reservava a FGV la possibilitat d’exercir l’opció de compra de 
les peces de parc i les peces de recanvi per import de 3.000.200 euros (IVA no inclòs). 

Amb la finalitat d’exercir l’opció prevista es va signar amb data 17 de març de 2010 el 
protocol III, per import de 7.000.043 euros (IVA no inclòs). El significatiu augment del 
preu del protocol respecte a les previsions del contracte inicial es justifica mitjançant un 
informe tècnic, tot i que cal indicar que els raonaments d’aquest informe són genèrics, 
sense prou detall per a comprovar-los. 

L’acabament previst del contracte era el 17 de maig de 2010. Tanmateix, el 
subministrament no s’ha rebut ni consta en l’expedient cap informe que justifique 
l’endarreriment en l’execució. 

6.4.3 Convenis de col·laboració 

Hem analitzat els convenis vigents en l’exercici 2010 (57 en total) a partir de la relació 
certificada que l’Entitat ha facilitat, i com a resultat de la revisió que hem portat a cap 
s’han posat de manifest les següents circumstàncies, que signifiquen incompliments de 
l’LCSP: 
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a) L’objecte de quatre d’aquests convenis és comprès en el dels contractes regulats 
per l’LCSP, i per tant no s’han d’excloure d’aquesta llei atenent al que disposa 
l’article 4.d). 

b) Els convenis contenen clàusules que permeten prorrogar tàcitament el termini de 
vigència sense establir períodes màxims, cosa que infringeix les obligacions que 
prescriu l’article 23 de l’LCSP de sotmetre periòdicament a concurrència la 
contractació i que les pròrrogues no es puguen produir pel consentiment tàcit de 
les parts. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem assenyalat aquelles incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte a les quals cal que els responsables de FGV 
prenguen mesures correctores per a evitar que s’esdevinguen en exercicis futurs. 

FGV va informar aquesta Sindicatura de Comptes, mitjançant un escrit de 7 de juny de 
2011, sobre les mesures que havia adoptat a fi d’atendre algunes de les incidències 
assenyalades en l’Informe de l’exercici anterior, que han estat objecte de comprovació 
en el curs de la present fiscalització. 

De més a més, fem les recomanacions següents: 

a) Considerem oportú de mantenir les recomanacions següents, que ja proposàvem 
en informes d’exercicis anteriors: 

a.1) Agilitar, en la mesura del possible, les gestions necessàries per a procurar la 
signatura d’un nou contracte-programa que done cobertura a les necessitats 
financeres de FGV. 

a.2) Caldria obtenir en tots els casos els respectius documents de cessió o, si és 
el cas, de delegació, en què es definesquen i es concreten els termes i 
condicions de les cessions i delegacions que s’hagen fet. 

a.3) Acompanyar la rendició dels comptes anuals d’un informe de gestió. 

a.4) Prendre les mesures necessàries perquè siga possible atendre els pagaments 
en les dates de venciment. 

a.5) Elaborar els comptes anuals amb les quantitats expressades en euros. 

a.6) En relació amb els expedients de contractació, adoptar les mesures de gestió 
necessàries per a resoldre els aspectes de la tramitació descrits en 
l’apartat 6.4, entre les quals destaquem les següents: 

- La designació dels substituts dels components de les meses de 
contractació per l’òrgan de contractació. 

- Establir adequadament els requisits de participació i les causes 
d’exclusió en els processos selectius. 

- Justificar adequadament la resolució de problemes i deficiències en 
l’execució dels contractes i, quan siga el cas, dels endarreriments en 
l’acabament. 

- Una millor previsió de les necessitats per a evitar els successius 
protocols contractuals. 
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a.7) Analitzar el contingut dels convenis de col·laboració perquè es tramiten, en 
els supòsits que siguen aplicables, atenent als que preveu l’LCSP. 

b) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes que s’han posat de manifest 
en la fiscalització de l’exercici 2010: 

b.1) Cal completar els registres auxiliars relatius a ajornaments de pagament a 
proveïdors amb tots els requeriments necessaris per a l’adequat tractament 
comptable d’aquestes operacions (apartat 5.1). 

b.2) Cal subscriure amb GTP els acords específics que regulen amb detall 
suficient el conjunt de dret i obligacions que es deriven de la posada a 
disposició de les infraestructures ferroviàries (apartat 5.4). 
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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 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els epígrafs “Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat material”, 
“Inversions immobiliàries”, “Inversions en empreses del grup i associades a llarg 
termini”, “Existències” i “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar”, recollits 
en els comptes anuals de l’exercici de 2010 del Grup IVHSA es presenten 
adequadament, d’acord amb els principis comptables aplicables, així com verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat 
exercici en relació amb les àrees fiscalitzades. 

La fiscalització ha comprés també la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l’Institut Valencià d’Habitatge relacionats amb les 
àrees citades en el paràgraf anterior. En els diferents apartats d'aquest Informe 
assenyalem aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora per part 
dels òrgans responsables de la Societat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ  

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del Grup IVHSA estan formats pel balanç consolidat, el compte de 
pèrdues i beneficis consolidat, l'estat de canvis en el patrimoni net consolidat, l'estat de 
fluxos d'efectiu (societat dominant) i la memòria consolidada, corresponents a l'exercici 
anual terminat el 31 de desembre de 2010, i els adjuntem íntegres –juntament amb 
l'informe d'auditoria– en l'annex d'aquest Informe. Els dits comptes foren formulats pels 
administradors de la societat dominant el 29 de març de 2011 i aprovats per la Junta 
General d'Accionistes en data 24 de juny, i han sigut presentats en aquesta Sindicatura 
de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) –conformement a la 
normativa aplicable– el 29 de juny de 2011, juntament amb l'informe d'auditoria dels 
comptes anuals consolidats. 

El dit informe d'auditoria –obligatori segons la legislació mercantil–, és al mateix temps 
el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent allò que estableix la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG amb col·laboració amb 
una firma privada d’auditoria. Aquest informe emet una opinió amb advertiments que 
comprèn quatre limitacions a l'abast referides al fet que no hem obtingut confirmació 
sobre els saldos deutors i creditors mantinguts amb la Generalitat; que no hem obtingut 
informació d’alguns dels assessors jurídics; que no han presentat informació sobre un 
estat de fluxos d'efectiu consolidat; i que no hem disposat dels comptes anuals de tres de 
les societats del Grup.  

De conformitat amb els objectius descrits en l'apartat 1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar l’aplicació adequada de la normativa comptable i de gestió, 
relacionada amb les despeses i inversions registrades pel Grup IVHSA en l’exercici de 
2010 en els epígrafs “Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat material”, “Inversions 
immobiliàries”, “Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini”, 
“Existències” i “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar”, i a comprovar que 
la formalització i la presentació dels comptes anuals han sigut adequades. 

Així mateix, hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions expressades 
en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2009. 

D'acord amb tot això, hem realitzat 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 normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el “Manual de fiscalització” 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 d'aplicació en aquest cas, 
tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat anteriorment. 
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El treball de fiscalització s'ha realitzat bàsicament sobre els comptes de l'IVHSA, 
societat dominant del Grup, atesa la importància de les seues xifres en el conjunt del 
Grup. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 2.1, aquesta Sindicatura ha revisat el compliment, per 
part del Grup IVHSA, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i l’activitat 
contractual, en relació amb les àrees fiscalitzades durant l'exercici acabat el 31 de 
desembre de 2010. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en les normes següents: 

Normes generals 

- Llei de la Generalitat 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts per a l'exercici 
de 2010. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Societats de Capital. 

- Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, per mitjà del qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà del qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública 
de la Generalitat Valenciana. 

Normes específiques de l’Entitat 

- Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana (Capítol XXII). 

- Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, per 
mitjà del qual s'atribueix a l'Institut Valencià d'Habitatge, S.A. la gestió i 
administració del patrimoni de promoció pública d’habitatge pertanyent a la 
Generalitat; modificat pel Decret 174/1998, de 20 d'octubre. 

- Decret 61/1987, d'11 de maig, del Consell de la Generalitat, per mitjà del qual es 
va acordar la constitució de la societat mercantil Institut Valencià d'Habitatge, 
S.A.; modificat pel Decret 45/1999, de 23 de març, i el Decret 105/2004, de 25 
de juny. 
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Contractació 

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre; 
 31/2007, de 30 d’octubre i 29/1998, de 13 de juliol. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els 
registres oficials de contractes i contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

- 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. 

L’anàlisi del perfil de contractant i de les instruccions de contractació de l’IVHSA, així 
com el seguiment de les incidències posades de manifest en l’informe de fiscalització de 
l’exercici anterior, es recullen en l’informe especial de seguiment dels treballs realitzats 
en la fiscalització de l’exercici de 2009, sobre si les entitats dependents de la 
Generalitat, pel que fa a aquests aspectes, acompleixen adequadament l’LCSP. 

Normes comptables 

- Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, per mitjà del qual s'aproven les 
normes per a formular els comptes anuals consolidats i es modifica el Pla 
General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, 
aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre. 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. (PGC). 
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- Reial Decret 1815/1991, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aproven les 
normes per a formular els comptes anuals consolidats. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables 
d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 
de Comptes sobre la informació que s’ha d’incorporar a la memòria dels 
comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en 
operacions comercials. 

- 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. 

- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà de la qual s'aprova la informació que han de retre les 
empreses públiques. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 2.1, s'han posat de 
manifest els fets o les circumstàncies indicats en els paràgrafs següents que afecten de 
forma significativa l'adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables 
aplicables i la presentació dels comptes anuals. 

a) No hem pogut verificar la racionalitat dels saldos deutors i creditors mantinguts 
amb les conselleries abans denominades de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge i d’Infraestructures i Transport, els imports dels quals els mostrem en 
el quadre 6 de l’apartat 5.1. 

b) A la data de redacció del present Informe, no hem rebut algunes de les 
contestacions dels advocats i assessors jurídics externs de l’IVHSA per tal 
d’avaluar les contingències que poguessen derivar de litigis i procediments 
judicials en curs, circumstància que limita l’abast del nostre treball. De les 
contestacions rebudes, es desprèn l’existència de procediments judicials en curs, 
el desenllaç dels quals i consegüent efecte en els comptes anuals es desconeix. 
Al tancament de l’exercici, el balanç de l’IVHSA no recull cap provisió a 
l’efecte i la memòria no informa de les possibles contingències que podrien 
derivar dels dits procediments, tal com indiquem en l’apartat 5.1. 

c) Per a una adequada valoració de les “Existències”, l’IVHSA hauria d’efectuar un 
estudi al tancament de l’exercici a fi de determinar el seu valor net realitzable i, 
si escau, fer-ne la correcció valorativa corresponent en els termes recollits per la 
norma de valoració 10ª del PGC (apartat 5.2.5). 

A més a més, tot seguit indiquem el següent aspecte d’interès posat de manifest en el 
curs de la fiscalització efectuada: 

a) A 31 de desembre de 2010, el patrimoni net consolidat del grup IVHSA ha 
disminuït en un 47,6%, i ha passat de 31.739.507 euros a 16.618.233 euros, 
mentre que els fons propis han passat d’un import negatiu de 28.058.768 euros a 
un import negatiu de 38.722.433 euros com a conseqüència de les pèrdues 
consolidades dels últims exercicis i de la insuficiència del suport financer de la 
Generalitat. Davant d’aquesta situació, l’IVHSA considera que la Generalitat, 
com accionista majoritari titular continuarà facilitant el suport financer necessari 
per a garantir la continuïtat de les operacions, tal com indiquen en la nota 2 c) de 
la memòria consolidada (apartat 5.1.1). 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 2.2, s'han detectat 
durant l’exercici de 2010 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) La societat dependent de l’IVHSA, Desarrollos Urbanos para Viviendas 
Protegidas, SL, no ha retut els seus comptes en aquesta Sindicatura de Comptes 
per mitjà de l’IGG, i ha incomplit així el que disposa l’article 66 de la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat (apartat 5.1.1). 

b) En la major part dels contractes revisats hem observat un incompliment general 
dels terminis de pagament que s’hi estableixen, tal com indiquem en l’apartat 
6.4. 

c) En un dels contractes revisats hem observat que s’ha incomplit el que disposa 
l’article 74.2 de l’LCSP, mentre que la licitació d’un altre dels contractes 
revisats no ha sigut publicada en el perfil de contractant, tal com indiquem en 
l’apartat 6.4. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la societat dominant 

L'Institut Valencià d'Habitatge, S.A. es va constituir pel Decret 61/1987, d'11 de maig, 
del Consell de la Generalitat, com una empresa pública dependent de la Conselleria 
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per a dur a terme la política d'habitatge de 
la Generalitat, amb forma de societat anònima, l’accionista únic de la qual és la 
Generalitat. Actualment aquesta societat està adscrita a la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient. 

L'objecte social de l'IVHSA està constituït per les activitats següents: la rehabilitació i 
promoció d'habitatges, en especial les de protecció oficial, tant públiques com privades; 
l'adquisició i alienació de sòl; la promoció, gestió i execució d'activitats urbanístiques, 
en general, així com de totes aquelles activitats complementàries, accessòries i auxiliars 
siguen necessàries per a realitzar-les. 

El Consell de la Generalitat encomana a l’Institut, mitjançant el Decret 118/1988, de 29 
de juliol, la gestió i l’administració del patrimoni d’habitatges de promoció pública 
pertanyents a la Generalitat, la titularitat dels quals no transmet i que se’n detalla 
l’inventari en l’Ordre de 2 de novembre de 1988. Al seu torn, mitjançant el Decret 
35/1988, de 21 de març, es regulen els convenis de gestió que se celebren entre la 
Generalitat i la Societat en matèria d’execució d’obres, redacció de projectes, direcció 
d’obres i contractació de serveis i subministraments, necessaris per al desenvolupament 
de les activitats anteriors. 

Per mitjà de l’Acord del Govern Valencià de 23 de març de 1999, s’amplia l’objecte 
social de l’Institut a fi que puga subscriure convenis a l’empara del que disposa l’article 
5 de la Llei 3/1996, de Mesures de Gestió i Organització de la Generalitat, amb 
l’autorització prèvia del Govern Valencià, per a facilitar el finançament i la construcció 
d’infraestructures públiques de titularitat de la Generalitat, de manera especial, pel que 
fa a la Conselleria d’Educació per a construir centres docents públics. 

Els estatuts actualitzats de la Societat s’aproven amb data 25 de juny de 2004 pel Decret 
105/2004 del Consell, per a unificar el contingut de tots els acords de modificació 
estatutària adoptats pel Consell, tant com a Junta General de la Societat com mitjançant 
la promulgació de decrets. 

4.2 Estructura del Grup i d’altres societats participades 

El grup de societats –a l’únic efecte de la consolidació del comptes– està format per 
l’IVHSA, com a societat dominant, i les seues societats dependents, tal com estableix la 
normativa comptable d’aplicació, fonamentalment el Codi de Comerç, el Pla General de 
Comptabilitat i les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats. L’article 
1 d’aquestes normes, defineix la societat dominant com aquella que exerceix o pot 
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exercir, directa o indirectament, el control sobre altres, entenent el control com la 
direcció de les polítiques financeres i d’explotació d’una entitat. 

A més de les societats dependents, hi ha d’altres societats que intervenen en la 
consolidació, com ara les societats multigrup i les societats associades definides, 
respectivament, en els articles 4 i 5 de les normes de consolidació. 

El conjunt consolidable està format per les societats del grup que consoliden pel mètode 
d’integració global i les societats multigrup que consoliden pel mètode d’integració 
proporcional. Per la seua part, les societats associades consoliden pel mètode de posada 
en equivalència. 

El perímetre de consolidació està format per les societats que formen el conjunt 
consolidable i les societats que consoliden pel mètode de la posada en equivalència. 

L’IVHSA, com a societat dominant del grup, està subjecte a l’obligació de formular 
comptes anuals consolidats, tal com estableix l’article 42 del Codi de Comerç. A 
continuació detallem les empreses que formen part del perímetre de consolidació de 
l’IVHSA. 

Societats dependents 

A 31 de desembre de 2010, l’única societat dependent de l’IVHSA és Desarrollos 
Urbanos para Viviendas Protegidas, SL. 

Tal com vam indicar en l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, el 8 de març de 
2010, aquesta societat participada va acordar una ampliació de capital per un import de 
253.000 euros, mitjançant la compensació de crèdits, que va ser subscrita pels socis 
sense modificar el seu percentatge de participació, i mantenint l’IVHSA el 49% del 
capital. Posteriorment, el 27 de desembre de 2010, l’IVHSA va adquirir el 2% de la dita 
societat, per la qual cosa la seua participació va passar a ser del 51%. Per tant, a 31 de 
desembre de 2010, Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, SL ha passat a ser 
societat dependent de l’IVHSA, i haurà de consolidar pel mètode d’integració global. 

A més a més, en virtut de l’article 5.2 del TRLHPGV, aquesta societat té la consideració 
d’empresa de la Generalitat, ja que mitjançant l’IVHSA, té una participació majoritària 
en el seu capital social. Per tant, està subjecta al règim de comptabilitat pública i a la 
consegüent rendició de comptes en aquesta Sindicatura de Comptes a través de l’IGG. 

Per acabar, cal afegir que durant l’exercici de 2010, han sigut liquidades les societats 
dependents que mostrem en el quadre següent: 
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Denominació Part. 
Capital 
social 

Copartícip 

Sòl i Vivendes Valencianes S.A. 51% 6.000.000 Actura, S.L. 

Sòl i Vivendes del Mediterrani S.A. 51% 6.000.000 Tenedora de Inversiones y Partic., S.L. 

Nuevas Viviendas Valencianas S.A. 51% 100.000 Gestión Inic. Empr. y Soc. Medit. S.L. 

Quadre 1 

Societats multigrup 

Tan sols a l’efecte de consolidació de comptes, són societats multigrup aquelles 
societats no incloses com a societats dependents que són gestionades per una o diverses 
societats del grup amb altre o altres persones alienes, i exercir el control conjunt. A tal 
efecte, la norma 20ª de registre i valoració del PGC defineix els negocis conjunts per 
dues o més persones físiques o jurídiques. 

En el quadre següent es mostren les societats multigrup participades per l’IVHSA, que 
consoliden mitjançant el mètode d’integració proporcional. 

 

Denominació de la societat Part. 
Capital 
social 

Copartícip 

Tarea, Promotora Valenciana de 
Vivienda, S.L. 

49,0% 600.000 Ortiz Desarrollos Urbanos, S.L. 

Horizonte Castellón 3000, S.L. 49,0% 600.000 Gesturbe, S.L. 

Iniciativas y Promociones de Viv. 
Valencianas, S.L. 

31,1% 8.069.000 Llanera, S.A. 

Servicios Urbanísticos y Viviendas de 
Burriana, S.L. 

49,0% 600.000 Quabit Inmobiliaria, S.A. 

Quadre 2 

Al tancament de l’exercici, la societat participada Tarea Promotora de Viviendas, S.L. 
es troba en el supòsit considerat  per l’article 327 de la Llei de Societats de Capital, 
motiu pel qual haurà de reduir el seu capital social si transcorregut un exercici no 
aconsegueix recuperar el patrimoni net. 

El 15 de novembre de 2010 la Junta General de la societat Servicios Urbanísticos y 
Viviendas de Burriana, S.L. va acordar la seua dissolució i liquidació, i va obrir el 
període de liquidació. Aquest Acord ha sigut elevat a públic el 21 de gener de 2011, tal 
com indica la memòria de la dita societat. 
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Societats associades 

A l’únic efecte de la consolidació de comptes, tindran consideració de societats 
associades aquelles en què alguna o diverses societats del grup exercisquen una 
influència significativa en seua gestió, tal com estableix l’article 5 de les normes per a 
formular els comptes anuals consolidats. 

A 31 de desembre de 2010, l’IVHSA participa de les següents societats associades, que 
consoliden pel mètode de posada en equivalència. 

 

Denominació de la societat Part. 
Capital 
social 

Copartícip 

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. 50,0% 17.500.000 Aumsa  

Gestión Mixta Viv. Sociales Alboraya, S.L. 40,0% 460.200 EGUS Alboraya SA 

Quadre 3 

4.3 Activitat desenvolupada en l’exercici 

A continuació resumim les principals actuacions desenvolupades per l’IVHSA durant 
l’exercici de 2010, tal com es desprèn del seu informe de gestió i de la informació 
facilitada per la Societat. 

En l’àmbit del programa d’actuacions del sòl s’ha continuat amb la gestió urbanística 
dels convenis subscrits entre l'IVHSA i diversos ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana, amb l'objectiu final de generar sòl residencial per a construir habitatge 
protegit. L’IVHSA ha realitzat inversions en quatre actuacions de sòl per a la 
construcció de 3.553 habitatges, 2.816 dels quals són protegits. Aquesta activitat ha 
significat la posada en el mercat –mitjançant escriptures i contractes de compravenda– 
de 7 parcel·les urbanitzades per a construir 176 habitatges protegits. 

El programa de promoció pròpia d'habitatge de l'IVHSA ha estat constituït durant 
l'exercici per la promoció d'habitatges acollits a algun tipus de protecció pública, 
destinats a la venda o lloguer, a l'empara dels plans d'Accés a l'Habitatge de la 
Comunitat Valenciana i Estatal, actualment en vigor, per a afavorir l'accés dels 
ciutadans a l'habitatge. Durant 2010 s’han desenvolupat obres en un total de 29 
promocions per a construir 937 habitatges protegits, 820 dels quals és destinen a la 
venda i 119 a arrendament. 

La inversió realitzada per l’IVHSA en obres d’edificació de promoció pròpia ha sigut de 
123.679.242 euros. El procés de construcció de les distintes promocions ha culminat en 
la finalització de deu promocions amb un total de 345 habitatges protegits, 309 per a la 
venda i 36 per a arrendament. 
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Finalment, han continuat les actuacions desenvolupades en la denominada "Borsa 
d'Habitatge", en l'Agència Valenciana del Lloguer i en el Centre de Gestió d’Habitatge 
Públic. 

Tot seguit resumim la informació continguda en l’informe de gestió consolidat, així 
com una altra informació facilitada per l’IVHSA quant a l’activitat desenvolupada per 
les empreses participades: 

Actuacions del sòl 
 

Societat PAI 
Nombre 

d’habitatges  

Nombre 
habitatges 
protegits 

Situació 

Tarea, Promotora Valenciana Viv, S.L. Sector Nou Manises 9.634 5.772 Aprovat condicionat 

Horizonte Castellón 3000, S.L. Sector 7 L’Eixample de Nules 1.578 486 Aprovat provisionalment 

Horizonte Castellón 3000, S.L. Sector Nou Betxí 661 240 Aprovat provisionalment 

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, S.L. Prolong. C/ Blasco Ibáñez Vila-Real 522 212 Aprovat provisionalment 

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, S.L. Sector residencial VP Nord Casc 1.096 548 
Pendent aprovació 
provisional 

Iniciativas y Promoc. Viv. Val., S.L. Nou Mileni de Catarroja 11.459 6.507 Suspés per recurs 

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. Pla Cabanyal i Prol. Blasco Ibañez 1.300 1.300 Inici 

Gestión Viv. Sociales Alboraya, S.L. Sector S1-S2 Alboraia 1.832 458 Redacció PAI 

Quadre 4 

Actuacions d’edificació 

Societat Denominació Municipi 
Nombre 

d’habiatges 
Situació 

Tarea, Promotora Valenciana Viv, S.L. Parcel·la A-3 sector APD-23 Alacant 130 Comercialització 

Tarea, Promotora Valenciana Viv, S.L. Parcel·la A-2 sector APD-23 Alacant 60 Obra parada.  

Tarea, Promotora Valenciana Viv, S.L. 
Parcel·la T-1 sector Mas del 
Rosari 

Paterna 52 Comercialització. 

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, S.L. Parcel·la UA17.3 Alaquàs 175 
1ª fase pendent. reinici. 2ª fase 
paralitzada 

Iniciativas y Promoc. Viv. Val., S.L. Edifici Vistaverda L´Olleria 78 Comercialització 

Iniciativas y Promoc. Viv. Val., S.L. Edifici Vilanova L´Alcúdia 73 
1ª fase acabada. 2ª fase sense 
executar 

Quadre 5 

Per acabar, pel que fa a la societat Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A., la seua activitat s’ha 
limitat a l’adquisició d’immobles en estar paralitzades totes les actuacions del pla 
especial per al Cabanyal i la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals i consolidació 

5.1.1 Aspectes generals 

A continuació descrivim els aspectes significatius de caràcter general observats en la 
fiscalització: 

a) En aplicació de l’article 317 de la Llei de Societats de Capital, el 4 de juny de 
2010 el Consell de la Generalitat va acordar una reducció del capital social de 
l’IVHSA per a compensar parcialment les pèrdues acumulades i equilibrar el seu 
patrimoni per un import de 57.709.039 euros i una ampliació simultània per 
5.057.884 euros, mitjançant l’aportació de béns immobles, que han sigut 
registrats com a “Existències” (apartat 5.2.5). 

 A 31 de desembre de 2010, el patrimoni net consolidat del Grup IVHSA ha 
disminuït en un 47,6%, i ha passat de 31.739.507 euros a 16.618.233 euros. Els 
fons propis han passat d’un import negatiu de 28.058.768 euros a un import 
també negatiu de 38.722.433 euros com a conseqüència de les pèrdues 
consolidades dels últims exercicis i de la insuficiència del suport financer de la 
Generalitat. Davant d’aquesta situació, l’IVHSA considera que la Generalitat, 
com accionista majoritari titular, continuarà facilitant el suport financer 
necessari per a garantir la continuïtat de les operacions, tal com indica la nota    
2 c) de la memòria consolidada. 

b) Les societats integrants del perímetre de consolidació de l’IVHSA que han retut 
els seus comptes en aquesta Sindicatura de Comptes, per mitjà de l’IGG, són, a 
més de l’entitat dominant, Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, SL i Pla 
Cabanyal-Canyamelar 2010, S.A. 

 La societat dependent Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, SL no 
han retut els seus comptes en aquesta Sindicatura i així han incomplit el que 
disposa l’article 66 de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, ja que com a 
empresa pública està subjecta al règim de comptabilitat pública previst en 
l’article 65 de la dita Llei. 

 Al mateix temps, la societat participada Horizonte Castellón 3000, SL, hauria 
d’haver retut comptes en aquesta Sindicatura com a empresa vinculada a la 
Generalitat. 

c) Atesa la importància dels saldos per cobrar i per pagar mantinguts amb la 
Generalitat que no han pogut ser conciliats amb la seua comptabilitat, hem 
sol·licitat la confirmació de saldos a les conselleries abans denominades de Medi 
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, d’Infraestructures i Transport, 
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d’Educació, Formació i Ocupació Els saldos per cobrar i per pagar, en euros, 
segons la memòria consolidada, es resumeixen tot seguit: 

 

Concepte (1) 
Saldos per 

cobrar 
Saldos per 

pagar 

CMAAUH – Convenis de gestió 7.332.995 3.120.471 

CMAAUH – Ordres d’execució 8.359.789 0 

CMAAUH – Gestió del patrimoni 50.652.831 27.961.922 

CIT – Convenis de gestió 6.370.251 6.699.119 

Conselleria d’Educació- Conveni de gestió 46.251.426 128.245 

Subvencions per a rehabilitació estructural 6.076.658 0 

Subvencions per a habitatges destinats a l’arrendament 4.180.319 0 

D’altres subvencions 2.559.602 1.763.161 

Total 131.783.871 39.672.918 

Quadre 6 

(1) El quadre anterior mostra l’antiga denominació de les conselleries per a evitar reclassificacions de saldos. 
CMAAUH = Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge 

CIT.= Conselleria d’Infraestructures i Transport 

A la data d’elaboració d’aquest informe (setembre de 2011), hem rebut 
confirmació del saldo mantingut amb la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació i, després de revisar-lo, hem comprovat que coincideix amb el de la 
comptabilitat de l’IVHSA. Pel que fa als saldos deutors de les altres conselleries 
no hem pogut verificar la seua racionalitat en no haver rebut contestació al 
nostre escrit de confirmació de saldos al tancament de l’exercici. 

d) D’altra banda, hem analitzat una mostra de saldos que es deuen als proveïdors i 
creditors de l’IVHSA mitjançant la revisió de confirmacions de saldos i d’altres 
procediments d’auditoria alternatius. La mostra revisada representa un 62,2% del 
saldo dels dits comptes a 31 de desembre de 2010. 

 Com a resultat de la dita revisió cal indicar que, en general, els saldos analitzats 
han resultat conformes, i no n’hem observat diferències significatives. 

e) A la data de redacció del present Informe, no hem rebut algunes de les 
contestacions dels advocats i assessors jurídics externs de l’IVHSA per tal 
d’avaluar les contingències que poguessen derivar de litigis i procediments 
judicials en curs, circumstància que limita l’abast del nostre treball. De les 
contestacions rebudes, es desprèn l’existència de procediments judicials en curs, 
el desenllaç dels quals i consegüent efecte en els comptes anuals es desconeix. 
Al tancament de l’exercici, el balanç de l’IVHSA no recull cap provisió a 
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l’efecte i la memòria no informa de les possibles contingències que podrien 
derivar dels dits procediments. 

f) Tal com estableix la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, la nota 36 
de la memòria consolidada, relativa a la informació que s’ha de subministrar 
sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors, indica que el saldo 
pendent de pagament de la societat dominant als proveïdors que al tancament de 
l’exercici acumula un ajornament superior al termini legal de pagament, puja a 
47.572.290 euros. 

 En la revisió efectuada de la nota anterior, així com en les comprovacions 
realitzades en l’examen de les àrees de l’”Immobilitzat material”, “Existències” i 
en la fiscalització de la contractació (apartat 6.4), hem comprovat que els 
terminis de pagament prevists en els contractes formalitzats amb posterioritat a 
l’entrada en vigor de la Llei 15/2010 no s’ajusten, en tots els casos, al termini 
previst en la citada Llei. 

5.1.2 Consolidació 

Els comptes anuals consolidats del Grup IVHSA, corresponents a l’exercici de 2010, 
han sigut preparats per l’IVHSA com a societat dominant a partir dels registres 
comptables de les empreses participades i inclouen els ajusts i les reclassificacions 
necessaris per a la seua homogeneïtzació temporal i valorativa. 

Pel que fa a si la formulació i la presentació d’aquests comptes són adequades, com a 
resultat de la revisió efectuada, hem observat les següents incidències en relació amb el 
correcte compliment del Codi de Comerç i la normativa de desplegament en matèria de 
consolidació: 

- L’IVHSA no ha elaborat l’estat de fluxos d’efectiu consolidat. Quant això, la 
Societat indica que les societats filials no estan obligades a elaborar aquest 
compte anual, ja que poden presentar el balanç abreujat. 

- Els comptes anuals consolidats han sigut elaborats amb els comptes anuals 
provisionals de les filials. A la data d’aquest Informe no hem disposat dels 
comptes anuals de les societats Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, 
S.L. i Horizonte Castellón 3000, S.L, motiu pel qual no hem pogut comprovar si 
els dits comptes provisionals difereixen dels finalment aprovats. 

- La societat Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L, va ser dissolta 
per l’Acord de la Junta General de 15 de novembre de 2010, per la qual cosa 
degué excloure’s del perímetre de consolidació, si bé el seu efecte en els 
comptes anuals consolidats resulta poc significatiu. 
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5.2 Balanç consolidat 

El balanç consolidat del Grup IVHSA, a 31 de desembre de 2010, juntament amb les 
xifres corresponents a l’exercici de 2009, és el següent en euros: 
 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 122.520.604 125.363.585 (2,3%) 

Immobilitzat intangible 360.182 1.299.024 (72,3%) 

Immobilitzat material 16.951.397 21.160.107 (19,9%) 

Inversions immobiliàries 95.628.265 93.890.531 1,9% 

Inversions en empreses del grup i associades 
1.termini 

9.039.602 8.666.757 4,3% 

Inversions financeres a llarg termini 305 24.921 (98,8%) 

Deutors per operacions de tràfec a llarg termini 200.685 199.567 0,6% 

Actius per impost diferit 340.168 122.678 177,3% 

ACTIU CORRENT 361.375.860 361.181.526 0,1% 

Existències 193.797.121 183.560.807 5,6% 

Deutors comercials  i d’altres comptes per cobrar 159.424.721 165.780.092 (3,8%) 

Inversions financeres a curt termini 4.757.256 7.535.741 (36,9%) 

Periodificacions a curt termini 6.138 15.751 (61,0%) 

Efectiu i d’altres líquids equivalents 3.390.624 4.289.135 (20,9%) 

Total actiu 483.896.464 486.545.111 (0,5%) 

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET 16.618.233 31.739.507 (47,6%) 

Fons propis (38.722.433) (28.058.768) (38,0%) 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 54.639.415 58.368.677 (6,4%) 

Socis externs 701.251 1.429.598 (50,9%) 

PASSIU NO CORRENT 121.062.647 98.665.393 22,7% 

Provisions a llarg termini 88.467 85.230 3,8% 

Deutes a llarg termini 118.844.764 98.576.635 20,6% 

Deutes amb empreses del grup i associats 1.termini 1.911.933 3.528 54.093,1% 

Passiu per impost diferit 217.483 0   

PASSIU CORRENT 346.215.584 356.140.211 (2,8%) 

Provisions a curt termini 9.817.462 6.667.452 47,2% 

Deutes a curt termini 175.252.980 196.962.731 (11,0%) 

Deutes amb empreses del grup i associ. curt termini 42.283.777 36.986.094 14,3% 

Creditors comercials i d’altres  comptes per pagar 118.861.365 115.523.934 2,9% 

Total patrimoni net i passiu 483.896.464 486.545.111 (0,5%) 

Quadre 7  
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5.2.1 Immobilitzat intangible 

La composició i el moviment d’aquest epígraf en l’exercici de 2010, han sigut els 
següents, en euros: 
 

Concepte 31-12-2009 Addicions Baixes 31-12-2010 

Concessions administratives 469.650 1.037 (154.910) 315.777 

Aplicacions informàtiques 501.135 1.591 0 502.726 

Cessions d’ús 780.263 0 (780.263) 0 

Valor total 1.751.048 2.628 (935.173) 818.503 

Amortitzacions (452.024) (44.544) 38.247 (458.321) 

Immobilitzat intangible net 1.299.024 - - 360.182 

Quadre 8 

En “Concessions administratives” es recull el cànon que s’ha d’abonar a l’Ajuntament 
de València per l’adjudicació de la concessió administrativa per a la utilització durant 
un termini de 75 anys, del subsòl públic situat sota la zona de l’espai lliure de la unitat 
d’actuació número 5 de la plaça de l’Arbre. Les baixes de l’exercici corresponen a la 
part proporcional dels drets d’ús venuts durant l’exercici. Tal com indicàvem en 
l’informe de fiscalització de l’exercici de 2009, la classificació comptable d’aquest 
cànon hauria de ser la d’”Existències”, atesa la naturalesa comercial de la concessió. 

Durant 2010, s’han registrat baixes en “Cessions d’ús” per 780.263 euros que 
corresponen a les baixes comptabilitzades per l’IVHSA dels drets de superfície cedits 
per distints ajuntaments per a l’edificació d’habitatges en règim de lloguer durant un 
període comprés entre 50 i 75 anys, atenent a allò que indica el nostre informe de 
fiscalització de l’exercici anterior. 

5.2.2 Immobilitzat material 

La composició d’aquest epígraf del balanç consolidat a 31 de desembre de 2010 i el seu 
moviment durant l’exercici els mostrem tot seguit en euros: 
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Immobilitzat material 31-12-2009  Altes Baixes Traspassos 31-12-2010 

Terrenys i construccions 6.989.852  0  0    6.989.852  

Mobiliari 2.079.935  11.715  0    2.091.650  

Equips procés informació 1.200.657  69.353  0    1.270.010  

Elements de transport 26.125  0  (11.474)   14.651  

D’altre immobilitzat material 1.557.918  24.186  0    1.582.104  

Immobilitzat en curs 13.828.399  1.377.237  (49.698) (5.130.543) 10.025.395  

Total cost d’adquisició 25.682.886  1.482.491  (61.172) (5.130.543) 21.973.662  

Amortització acumulada (4.522.779) (503.629) 4.143    (5.022.265) 

Deteriorament 0  - - - 0  

Total 21.160.107  - - - 16.951.397  

Quadre 9 

Les immobilitzacions materials, que representen el 3,5% del total de l’actiu consolidat, 
correspon íntegrament a la societat dominant. 

Les variacions experimentades durant l’exercici han comportat una disminució del 
19,9% respecte de l’exercici anterior, sent la variació més significativa l’experimentada 
en el compte “Immobilitzat en curs”, la variació neta del qual ha comportat una 
disminució del 27,5%. Aquesta variació té el seu origen, fonamentalment, en els 
traspassos efectuats a l’epígraf “Inversions immobiliàries”. 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem revisat una mostra significativa d’altes i 
baixes de l’exercici i hem comprovat el càlcul de la dotació a l’amortització i els 
traspassos efectuats, i s’ha posat de manifest, amb caràcter general, que la formalització 
i el registre comptable de les operacions comptabilitzades en l’immobilitzat material ha 
sigut l’adequada. 

A continuació mostrem un resum dels moviments de l’immobilitzat en curs durant 
l’exercici per a les promocions més significatives. 
  



Grup Institut Valencià d’Habitatge, SA. Exercici de 2010 

- 395 - 
 

 

Quadre 10 

La totalitat dels traspassos que figuren en el quadre anterior s’han registrat en 
“Inversions immobiliàries”. 

5.2.3 Inversions immobiliàries 

El detall d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2010 és el següent, en euros: 

 

Inversions immobiliàries 31-12-2009 Altes Baixes Traspassos 31-12-2010 

Terrenys 10.710.201 36.232 (1.094.695) 1.805.272 11.457.010 

Construccions 87.630.621 183.777 (1.080.472) 3.675.025 90.408.951 

Total cost d’adquisició 98.340.822 220.009 (2.175.167) 5.480.297 101.865.961 

Amortització acumulada (4.450.291) (1.841.824) 54.419 0 (6.237.696) 

Deteriorament 0 0 0 0 0 

Total 93.890.531 - - - 95.628.265 

Quadre 11 

En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat les altes i les baixes de l’exercici i 
hem comprovat el càlcul de la dotació a l’amortització i la procedència dels traspassos, i 
s’ha posat de manifest, amb caràcter general, que la formalització i el registre comptable 
de les operacions comptabilitzades en aquest epígraf ha sigut l’adequada. 

Immobilitzat material en curs 31-12-2009 Altes Baixes Traspassos 31-12-2010 

RE-02/04 BENIDORM 3.453.185 401.906 0 0 3.855.091 

UA0-01/00 26 Habs. C/CARRASQUER, 2-14 3.046.482 70.109 0 (3.116.591) 0 

RE-05/04 43 Habs. LLOGUER A ASP UE 3,3 ZONA 22 1.403.336 425 0 0 1.403.761 

UA0-02/00 EDIF.8 Habs. HP CARRASQUER 1 A 5  969.093 42.807 0 (1.011.900) 0 

UA2RA-01/00 Habs. C/MURILLO, 15 811.016 82.288 0 0 893.304 

UA05-13/95 PINTOR FILLOL, 13 727.209 36.764 0 0 763.973 

UA2RD-02/00 EDIFICI C/LOPE DE RUEDA, 4 717.166 125.568 0 (842.734) 0 

UA05-14/95 PINTOR FILLOL, 9 683.659 10.569 0 0 694.228 

UA05-08/95 PLAÇA SANTA CREU, 4  570.000 185.336 0 0 755.336 

RC-01/00 6 VP PLAÇA COLL, 1-BISBESA 444.814 263.853 0 0 708.667 

UA21-05/95 MORET,3  357.732 734 0 0 358.466 

D’ALTRES  644.707 156.878 (49.698) (159.318) 592.569 

Total 13.828.399 1.377.237 (49.698) (5.130.543) 10.025.395 
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Les altes més significatives corresponen als ajusts realitzats durant l’exercici per la 
prorrata de l’IVA, per un import de 220.009 euros. 

Per un import de 2.175.167 euros, les baixes de l’exercici inclouen 1.094.695 euros que 
corresponen als drets de superfície cedits per distints ajuntaments per a construir 
habitatges en règim de lloguer durant el període comprés entre 50 i 75 anys, que havien 
sigut registrats inadequadament per l’IVHSA a càrrec de “Terrenys”, i que han sigut 
regularitzats en 2010 atenent el que vam indicar en l’informe de fiscalització de 
l’exercici anterior. A 31 de desembre de 2010, no s’ha donat de baixa, per error, un dret 
de superfície per un import net de 543.998 euros. 

D’altra banda, durant 2010 l’Institut ha donat de baixa dos locals –lliurats a sengles 
ajuntaments– per un import conjunt de 579.206 euros en virtut dels compromisos 
adquirits per la seua cessió a l’IVHSA de certs terrenys per a la promoció d’habitatges 
en lloguer. Atés que la naturalesa real d’aquestes operacions és la dels pagaments 
anticipats del cost de l’arrendament del dret de superfície, l’import indicat hauria de 
figurar en “Deutors comercials no corrents” i imputar-lo a resultats al llarg de període 
de cessió. 

La resta de les baixes, per 501.266 euros, corresponen a la correcció de l’import 
registrat a 31 de desembre de 2009 com a factures pendents de rebre relatives a les 
promocions per a lloguer acabades. L’IVHSA les ha registrades a càrrec de “Resultats 
negatius d’exercicis anteriors”. 

Els traspassos de l’exercici han pujat a 5.480.297 euros, 5.130.543 dels quals provenen 
de l’immobilitzat en curs i 349.754 d’existències. La pràctica totalitat dels dits 
traspassos han sigut registrats per l’IVHSA. 

Atenent el que vam indicar-los en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2009, 
l’IVHSA ha modificat en el 2010 el criteri de comptabilitat de les cessions de locals per 
part dels adjudicataris de parcel·les, en concepte de millores en el procés d’adjudicació. 
Aquestes cessions es registraven inadequadament en “Construccions” amb abonament a 
“Subvencions de capital”, motiu pel qual per a comptabilitzar les dites cessions com a 
major import de venda, en 2010 s’han registrat traspassos de “Subvencions de capital” a 
“Resultats negatius d’exercicis anteriors”, per un import de 5.258.167 euros. Cal afegir 
que la memòria consolidada mostra informació sobre els locals, habitatges, i garatges 
pendents de ser lliurats a l’IVHSA, així com un compromís de venda d’un local al 50% 
del seu preu de venda. La valoració dels futurs immobles indicats no ha pogut ser 
estimada i desconeixem l’efecte consegüent en els comptes anuals consolidats. 

Quant a l’adequada valoració de les “Inversions immobiliàries”, l’IVHSA hauria 
d’efectuar un estudi al tancament de l’exercici per a avaluar els possibles indicis de 
deteriorament de valor en algun dels elements que integren el seu immobilitzat. Tot això 
amb la finalitat d’estimar el seu import recuperable, tenint en compte, entre altres, les 
circumstàncies que recull la norma segona de l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març. 



Grup Institut Valencià d’Habitatge, SA. Exercici de 2010 

- 397 - 
 

D’altra banda, segons indica la memòria consolidada, al tancament de l’exercici, el 
nombre d’habitatges per a llogar era de 1.041; 813 dels quals estaven llogats al 
tancament de l’exercici. La memòria no inclou 60 habitatges que segons ens informa 
l’IVHSA no es troben en condicions de ser llogats. A més a més, a la dita data, hi ha 
269 habitatges en construcció i 27 locals. El quadre següent, elaborat per aquesta 
Sindicatura, mostra un detall dels dits immobles al tancament de l’exercici. 

 

Promoció 
Nombre 

d’habitatges 
Acabats En curs Total 

Apartaments tutelats Benidorm 40 3.903.530 0 3.903.530 
Apartaments tutelats Castalla 48 3.782.972 0 3.782.972 
Apartaments tutelats la Nucia 36 2.734.885 0 2.734.885 
Apartaments tutelats S. Vicent del Raspeig 39 3.548.000 0 3.548.000 
Apartaments tutelats el Pilar de la Foradada 33 2.378.937 0 2.378.937 
Apartaments tutelats l'Alcora 20 1.938.348 0 1.938.348 
Apartaments tutelats Grau de Castelló 64 4.766.435 0 4.766.435 
Apartaments tutelats Montcada 40 2.705.473 0 2.705.473 
Apartaments tutelats Picanya 31 4.407.530 0 4.407.530 
Apartaments tutelats Vilamarxant 45 2.771.571 0 2.771.571 
Apartaments tutelats Alcublas 12 0 99.139 99.139 
Apartaments tutelats Torrent 40 0 51.143 51.143 
Apartaments tutelats Sant Joan d'Alacant 40 0 17.143 17.143 
Apartaments tutelats Pobla de Vallbona 50 0 14.110 14.110 
Lloguer per a majors 538 32.937.682 181.534 33.119.216 
Lloguer jove Alacant 54 5.171.435 0 5.171.435 
Lloguer jove Torrevella 40 3.947.160 0 3.947.160 
Lloguer jove el Pilar de la Foradada 72 5.190.409 0 5.190.409 
Lloguer jove Asp 42 0 1.403.761 1.403.761 
Lloguer jove Benidorm 42 0 3.855.091 3.855.091 
Lloguer jove l'Alcora  20 1.938.348 0 1.938.348 
Lloguer jove Castelló 93 8.043.901 0 8.043.901 
Lloguer jove Gandia 62 6.410.290 0 6.410.290 
Lloguer jove Paterna 8 819.936 0 819.936 
Lloguer jove València 41 5.085.483 0 5.085.483 
Lloguer jove València (en construcció) 17 0 1.805.290 1.805.290 

Lloguer per a joves 491 36.606.961 7.064.142 43.671.103 
Alacant 94 6.707.023 0 6.707.023 
Castelló 27 2.287.589 0 2.287.589 
València 74 8.734.551 0 8.734.551 
València (en construcció) 26 0 2.779.718 2.779.718 

Lloguer genèric 221 17.729.164 2.779.718 20.508.882 

Habitatges en precari 120 8.425.206 0 8.425.206 

Locals en precari 24 6.041.578 0 6.041.578 

Lloguers en precari 144 14.466.784 0 14.466.784 

Locals (traspassos existències) 3 125.371 0 125.371 

Total general 1.397 101.865.961 10.025.394 111.891.356 

Quadre 12 
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Els ingressos registrats per l’Institut en l’exercici de 2010 derivats de l’activitat 
d’arrendament han pujat a 2.617.271 euros, xifra que representa un 2,6% del valor 
comptable de les “Inversions immobiliàries” abans de les amortitzacions (apartat 5.3.2). 

5.2.4 Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

El saldo d’aquest epígraf recull la participació de la societat dominant en les societats 
posades en equivalència per un import de 8.464.446 euros, així com 575.156 euros en 
concepte de crèdits a llarg termini a la Generalitat. La composició i el moviment de la 
participació en les societats en l’exercici 2010, en euros, han sigut les següents: 

 

Concepte/Societat 31-12-2009 Variació 31-12-2010 

Cabanyal 2010, S.A. 8.750.000 0 8.750.000 

Gestión Mixta Viviendas Sociales Alboraya, SL  184.200 0 184.200 

Total 8.934.200 0 8.934.200 

Deteriorament (555.908) 86.154 (469.754) 

Valor net 8.378.292 0 8.464.446 

Quadre 13 

5.2.5 Existències 

El saldo de les existències del grup IVHSA al tancament de l’exercici de 2010, puja a 
193.797.121 euros, quantitat que representa un 40,0% de l’actiu del balanç consolidat. 
La seua composició i moviment durant l’exercici de 2010, sense tenir en compte els 
avançaments a proveïdors, per un import d’1.560.199 euros, els detallem tot seguit en 
euros: 

 

 
Saldo 
inicial 

Compres i 
despeses 

Pèrdues 
irreversibles 

Traspassos 
Correcció 
d’errades 

Ajust 
canvi % 
particip. 

Cost de 
vendes 

Saldo final 

Promoció del sòl         

Terrenys 8.421.866 6.394.850 0 (7.520.111) 0 0 0 7.296.605 

Obres en curs 35.048.398 15.690.000 0 901.248 0 (356.058) (6.140) 51.277.448 

Promocions acabades 17.120.276 3.478.220 0 6.014.882 (2.273.929) 0 (1.442.998) 22.896.451 

Promoció habitatges         

Solars 10.342.114 1.752.150 0 84.222 0 0 0 12.178.486 

Obres en curs 77.236.739 12.112.614 (514.634) (32.922.923) 1.485.154 899.930 0 58.296.880 

Promocions acabades 20.648.806 662 (177.810) 33.482.848 0 (1.149.830) (17.691.222) 35.113.454 

Rehabilitació         

Edificis per a rehabilitar 1.201.079 21.291 0 0 0 0 0 1.222.370 

Obres en curs 929.668 146.190 0 (1.008.974) 0 0 0 66.884 

Promocions acabades 12.372.134 637 0 619.053 0 0 (9.103.481) 3.888.343 

Total 183.321.080 39.596.614 (692.444) (349.755) (788.775) (605.958) (28.243.840) 192.236.922 

Quadre 14 
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El saldo d’“Existències” de la societat dominant, per un import de 174.504.236 euros 
representa el 90,8% de les existències del Grup. Aquest saldo s’ha vist incrementat 
respecte al de l’exercici anterior en un import net de 8.457.394 euros; 8.433.489 dels 
quals corresponen a la variació neta d’existències, el detall de la qual, en euros, 
mostrem en el quadre següent: 

 

Concepte 

Variació d’existències 

Edificis 
adquirits 

Terrenys 
solars 

Promocions en 
curs i edificis 
construïts 

Promoció de sòl: Terrenys -  (1.125.261) -  

Promoció de sòl: Obres en curs -  -  16.229.984 

Promoció de sòl: P. acabades -  -  8.050.103 

Promoció d’habitatges: Solars -  1.836.372 -  

Promoció d’habitatges: Obres en curs -  -  (18.247.481) 

Promoció d’habitatges: P. acabades -  -  11.043.049 

Rehabilitació: Edificis 21.291 -  -  

Rehabilitació: Obres en curs -  -  (862.784) 

Rehabilitació: P. acabades -  -  (8.487.879) 

Total 21.291 711.111 7.724.992 

Quadre 15 

El compte de pèrdues i guanys de l’IVHSA recull un augment d’existències de 
promocions en curs i edificis construïts, per un import de 7.724.992 euros. 

El desglossament de les compres i despeses incorporats a l’epígraf d’“Existències” de 
l’IVHSA, classificats per la seua naturalesa, així com el percentatge que representen 
sobre el total, es mostren en el quadre següent: 

 

Concepte Euros % s/ total 

Compres 10.945.132 28,9% 

Certificacions d’obres 21.776.689 57,3% 

Honoraris tècnics 2.034.918 5,4% 

Despeses financeres 764.869 2,0% 

D’altres despeses 705.904 1,9% 

Despeses generals 1.708.436 4,5% 

Total 37.935.948 100,0% 

Quadre 16 
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Les pèrdues irreversibles en les promocions o minoracions que es detallen en el quadre 
14, s’obtenen per la comparació del cost de producció de les existències amb el seu 
valor de realització, i aquest últim correspon –segons s’indica en la memòria– a l’ingrés 
màxim associat per la venda d’habitatges i parcel·les, subjecte als preus públics establits 
en la normativa vigent en cada moment. Les pèrdues potencials són considerades, 
només es coneixen, com a pèrdues irreversibles i minorades directament al cost de les 
existències. En aplicació d’aquest criteri, per a les promocions en curs, l’Institut 
determina les dites minoracions com la pèrdua total estimada, calculada per la 
diferència entre el valor de realització que tindrien una vegada finalitzades i el cost final 
previst en la construcció, independentment del grau d’avanç dels projectes en curs. 

Quant això, cal indicar que la comptabilitat de les pèrdues totals estimades en les 
promocions d’habitatges en construcció com a minoracions del valor de les existències 
en curs al tancament de l’exercici, no s’ajusta al principi de la meritació, principi pel 
qual l’IVHSA únicament hauria de registrar la part proporcional de les citades pèrdues, 
de manera que cada exercici econòmic reflectisca exclusivament la seua pèrdua. 
L’efecte comptable resultant d’aquesta comptabilitat inadequada de les minoracions en 
les promocions en curs, és una infravaloració del saldo d’existències, l’import del qual, 
al tancament de l’exercici, no s’estima significatiu. 

D’altra banda, per a una adequada valoració de les existències, l’IVHSA hauria 
d’efectuar un estudi al tancament de l’exercici a fi de determinar el seu valor net 
realitzable i, si s’escau, fer-ne la correcció valorativa corresponent en els termes 
recollits per la norma de valoració 10ª del PGC. 

El moviment de les minoracions registrades en 2010, n’ha comportat una reducció en 
970.520 euros, els detalls del qual, en euros, és el següent: 
 

Promocions  Import 

RE-12/04 42 Hp en Oriola (M-13 PAU-8) (1.485.154) 

RE-11/04 64 Hp en Oriola (ZA-5B.UE-1) 514.634 

Total (970.520) 

Quadre 17 

En la columna “Traspassos” del quadre 14 figuren aquells que tenen el seu origen en les 
promocions acabades que inicialment estaven previstes per a la venda i que durant 2010 
s’han destinat a l’activitat de lloguer, per un import de 349.755 euros. 

Els imports que figuren en la columna “Correcció d’errades” corresponen als ajusts 
practicats en les existències per a registrar, d’un costat, els costs de les vendes no 
comptabilitzades en 2009 per 2.273.929 euros; i de l’altre, l’excés de minoració que 
figura en el quadre anterior per 1.485.154 euros. La contrapartida comptable dels dos 
ajusts ha sigut “Resultats negatius d’exercicis anteriors”, tal com indica la memòria 
consolidada. 
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Finalment, la columna “Ajust canvi % participació” recull els ajusts derivats del canvi 
del percentatge de participació en les societats Desarrollos Urbanos para Viviendas 
Protegidas, SL i Iniciativas y Promociones Valencianas de Viviendas, SL 

D’altra banda, la gestió de les existències de l’IVHSA es realitza en els tres principals 
programes d’actuació de l’IVHSA que mostrem en el quadre següent, elaborat en euros: 
 

Existències Promoció sòl 
Promoció 
habitatges 

Rehabilitació 
centre històric 

Total 
existències 

Edificis 0 0 1.222.370 1.222.370 

Solars 0 12.178.485 0 12.178.485 

Terrenys 7.296.605 0 0 7.296.605 

Promocions en curs 49.653.080 52.186.136 66.885 101.906.101 

Promocions acabades 22.896.451 25.115.882 3.888.342 51.900.675 

Total 
79.846.136 89.480.503 5.177.597 174.504.236 

45,8% 51,3% 2,9% 100,0% 

Quadre 18 

En desenvolupament de la fiscalització efectuada, hem revisat una mostra significativa 
de les altes i baixes en els programes indicats corresponents a diverses promocions, que 
es mostra en el següent quadre elaborat en euros, a fi de verificar la seua adequada 
valoració: 
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Descripció 31-12-2009 
Compres i 
despeses 

incorporades 
Minorac. Traspassos 

Cost de 
vendes 

31-12-2010 

Promoció de sòl             

APD-4 Àrea de Rabasa Fase II 14.928.764  2.312.060  -  -  -  17.240.824  

AL-13 Parc Ansaldo en S. Joan d’Alacant 3.173.418  -  -  -  (501.128)  2.672.290  

AL-13 Parc Ansaldo en S. Joan d’Alacant. Udas 7.276.624  468.778  -  -  -  7.745.402  

V-20 Sector La Torre (Sociopolis) 13.819.519  11.426.669  -  -  -  25.246.188  

V-20 Sector La Torre (Sociopolis) Udas (1.110.823)  1.865.880  -  -  -  755.057  

RVA. Aprov. Altet S. Vicent 1.390.037  (1.390.037)  -  -  -  0  

Promoció d’habitatges 
      

Cessió de parcel·les Generalitat Valenciana -  4.274.518  -  -  -  4.274.518  

RE-07/01/0204 72 HP a Albaida 7.082.914  361.970  -  -  -  7.444.884  

RE-11/04 64 HP a Oriola (ZA-5B.UE-1) 6.906.931  160.372  (514.634)  -  -  6.552.669  

RE-12/04 42 HP a Oriola (M-13 PAU-8) 936.685  2.100.219  1.485.155  -  -  4.522.059  

RE-08/04 179 HP La Torre Par. R-20 València 7.388.407  2.353.671  -  -  -  9.742.078  

RE-03/05 Edif. 60 HP P.4 S. Joan XXIII Vinarós 6.215.692  714.216  -  -  (1.254.457)  5.675.451  

RE-09/05 60 HP a Gandia (Benipeixcar) 6.538.913  794.775  -  -  (1.839.095)  5.494.593  

RE-01/08 Rehab. edif.35 HP Castelló 3.567.123  364.745  -  -  (2.703.610)  1.228.258  

Rehabilitació  
      

UA2RD-01/00 46 Hab. C/Arolas- Patis de Frígola 6.186.846  -  -  (264.551)  (5.324.253)  598.042  

Plaça de l’Arbre,1 3.243.027  (858)  -  (44.022)  (1.302.303)  1.895.844  

Total 87.544.077  25.806.980  970.520  (308.573)  (12.924.846)  101.088.158  

Quadre 19 

Com a resultat de la revisió efectuada, tot seguit comentem els aspectes més 
significatius posat de manifest: 

- En el projecte “RVA. Aprofitament Altet S. Vicent”, l’IVSA ha donat de baixa 
l’import comptabilitzat com a “Existències”, atenent el que indica l’informe de 
fiscalització de l’exercici de 2009, a càrrec d’”Acomptes a proveïdors”. Aquesta 
reclassificació s’hauria d’haver efectuat a càrrec de “Deutors comercials no 
corrents”, ja que es tracta d’un compromís de pagament futur. 

- El concepte “Cessió de parcel·les Generalitat Valenciana”, recull un import de 
4.274.518 euros, 4.232.240 dels quals corresponen a la major part dels terrenys 
aportats per la Generalitat com a aportació no dinerària en l’ampliació de capital 
que comentem en l’apartat 5.1.1. La resta dels terrenys, per 825.644 euros, ha 
sigut incorporada al projecte “RE-05/09 44 HP a Benaguasil”. 

- Tal com vam indicar en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2009, el 22 de 
desembre de 2009, es va formalitzar en escriptura pública la cessió d’un terreny 
de la Generalitat a l’Institut per un valor de 3.543.693 euros que l’IVHSA va 
comptabilitzar com a “Existències”. Aquesta cessió es va realitzar en 
compensació de les despeses suportades per l’Institut en el reallotjament dels 
expropiats en virtut del conveni subscrit el 20 de desembre de 2004 amb 
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l’Ajuntament de Castelló per a la normalització del grup de promoció pública 
denominat “Santa Cruz de Tenerife”. L’import escripturat correspon a les 
referides despeses suportades per l’Institut. 

 Per a una adequada valoració comptable, l’IVHSA hauria d’haver obtingut una 
taxació dels dits terrenys a fi de determinar el seu valor raonable. No hem pogut 
quantificar l’efecte sobre els comptes anuals consolidats d’aquesta 
circumstància. 

- Com a resultat del treball realitzat en el tall d’operacions, hem comprovat que 
certificacions d’obra per import de 879.512 euros meritades en l’exercici de 
2010 han sigut comptabilitzades inadequadament a càrrec de l’exercici de 2011. 
A més a més, l’IVHSA ha corregit un excés de la periodificació efectuada en 
l’exercici anterior per 943.157 euros. Per tant, l’IVHSA hauria de millorar els 
seus procediments relacionats amb el tall d’operacions a fi d’imputar les 
despeses meritades a cada exercici. 

5.3 Compte de pèrdues i guanys consolidat 

El compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 2010, en euros i comparat 
amb les xifres corresponent a l’exercici de 2009, és el següent: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Operacions continuades 
   

Import net de la xifra de negocis 39.705.165 35.007.474 13,4% 

Variació existències productes acabats i en curs  8.464.602 36.295.834 (76,7%) 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 455.798 279.231 63,2% 

Aprovisionaments (36.521.224) (58.249.193) (37,3%) 

D’altres ingressos d’explotació 1.396.008 726.656 92,1% 

Despeses de personal (14.613.393) (14.969.841) (2,4%) 

D’altres despeses d’explotació (9.429.936) (9.936.469) (5,1%) 

Amortització de l’immobilitzat (2.388.622) (2.098.531) 13,8% 

Imputació subvenc. d’immobilitzat no financer i d’altres 585.437 578.404 1,2% 

Deteriorament per alienacions de l’immobilitzat (157.831) (152.735) 3,3% 

D’altres resultats 72.533 185.197 (60,8%) 

Resultats d’explotació (12.431.463) (12.333.973) (0,8%) 

Ingressos financers 1.156.807 2.185.125 (47,1%) 

Despeses financeres (12.431.685) (12.108.398) 2,7% 

Variació de valor raonable en instruments financers (2.193) 0 -  

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers 595 (1.511) (139,4%) 

Resultat financer (11.276.476) (9.924.784) (13,6%) 

Participació en societats posades en equivalència 102.837 (300.644) (134,2%) 

Resultat abans d’imposts (23.605.102) (22.559.401) (4,6%) 

Imposts sobre beneficis 127.269 (7.634) (1.767,1%) 

Resultat de l’exercici d’operacions continuades (23.477.833) (22.567.035) (4,0%) 

Resultat consolidat de l’exercici (23.477.833) (22.567.035) (4,0%) 

Resultat atribuït a la societat dominant (23.476.737) (22.571.904) (4,0%) 

Resultat atribuït a socis externs (1.096) 4.869 (122,5%) 

Quadre 20 

5.3.1 Aprovisionaments 

El saldo d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2010 és de 36.521.224 euros, xifra que 
representa un 48,3% del total de les despeses consolidades. La comparació amb 
l’exercici anterior de les diverses partides que el componen, en euros, és el següent: 
 

Concepte 2010 2009 Variació 

Consum d’edificis adquirits 133.274 2.876.629 (95,4%) 

Consum de mat. primeres i d’altres mat. consumibles 10.079.455 14.705.540 (31,5%) 

Treballs realitzats per altres empreses 26.308.495 40.667.024 (35,3%) 

Total 36.521.224 58.249.193 (37,3%) 

Quadre 21 
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El saldo registrat en “Consum de matèries primeres i d’altres matèries consumibles” és 
el resultat d’integrar les compres de terrenys i solars per 10.790.566 euros, amb la 
reducció de les existències de terrenys i solars per un import de 711.111 euros. 

De l’import total de “Treballs realitzats per altres empreses”, corresponen a la societat 
dominant 25.362.458 euros, és a dir, un 96,4%. El seu desglossament, en euros, és el 
següent: 

Concepte Import 

Certificacions d’obra 24.517.511 

Obres rehabilitació aluminosi 186.314 

Despeses de promocions tancades 658.633 

Total 25.362.458 

Quadre 22 

En el compte “Certificacions d’obra”, s’inclouen certificacions per un import de 
21.776.689 euros, honoraris tècnics per 2.034.918 euros i d’altres despeses per 705.904 
euros. 

L’anàlisi sobre la racionalitat d’aquestes despeses s’ha realitzat amb la revisió d’una 
mostra representativa de les despeses imputades a l’esmentat compte. Els projectes els 
hem analitzat en l’apartat 5.2.5 d’aquest Informe, i en l’apartat 6 hem descrit els 
procediments de contractació que ha utilitzat l’Institut per a executar-los, així com els 
aspectes més destacables que s’han posat de manifest en la revisió dels expedients de 
contractació seleccionats. 

5.3.2 Import net de la xifra de negocis 

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat representa el 76,3% dels 
ingressos del Grup. El detall de la seua composició i la comparació de les xifres de 
l’exercici anterior es mostren a continuació en euros: 
 

Import net de la xifra de negocis 2010 2009 Variació 

Vendes d’habitatges 29.642.448 13.335.353 122,3% 

Ingressos per quotes d’urbanització 1.036.227 11.199.866 (90,7%) 

Prestacions de serveis – Ordres d’execució 4.103.588 4.913.956 (16,5%) 

Ingressos per arrendaments 2.617.271 2.295.759 14,0% 

Ingressos per rehabilitació 667.365 1.557.704 (57,2%) 

Prestacions de serveis - Assistència tècnica RIVA 742.215 816.170 (9,1%) 

Ingressos per execució d’obra 13.355 545.779 (97,6%) 

Vendes de solars 20.825 286.222 (92,7%) 

Prestacions de serveis - Convenis de gestió 861.871 56.665 1.421,0% 

Total 39.705.165 35.007.474 13,4% 

Quadre 23  
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El 98,8% de l’import total de la xifra de negocis correspon a la societat dominant. 

L’IVHSA registra els ingressos per venda d’habitatges per l’import dels contractes que 
corresponen als immobles que estan en condicions de lliurament material als clients o 
l’escriptura dels quals ha sigut formalitzada en l’exercici. L’Institut considera que els 
dits immobles es troben en condicions de lliurament material als clients quan s’ha 
incorporat el 100% dels costs de construcció. 

El resultat obtingut per la societat dominant en l’exercici de 2010 per l’activitat de 
vendes d’habitatges es mostra en el quadre següent, en euros: 

 

Descripció Vendes Subvenc. 
Cost de 
vendes 

Resultat 

MORET,5/P. ORFES,8-10 UA21-03/95 1.260.062   (1.077.920) 182.141 

PLAÇA DE L’ARBRE,1 (UA05-36/95) 1.961.724   (1.346.325) 615.399 

RE-01/01-D 32 HABIT. A CIUTAT DE LA LLUM(ALTE) 283.153   (204.575) 78.577 

RE-01/02 20 HPO A S. VICENT DEL RASPEIG 276.363 2.840 (243.826) 35.377 

RE-01/03 59 HP A SANTA POLA -ALACANT- 1.082.594 122.787 (1.060.253) 145.128 

RE-01/05 22 HP A BENICÀSSIM P.3 UE 22 1.115.070   (983.910) 131.160 

RE-02/02 8 HABIT. A S. VICENT DEL RASPEIG 152.116 13.673 (79.501) 86.288 

RE-03/01 37 HABIT. RIU SEC (CASTELLÓ) 191.909 1.324 (210.246) (17.013) 

RE-03/05 EDIF. 60 HABIT.4 S. JOAN XXIII VINARÒS 1.193.363 73.149 (1.254.457) 12.055 

RE-04/00 75 HABIT. PARC. 9A DEL PAU-2 403.408 14.515 (143.423) 274.501 

RE-04/01 56 HABIT. MAS DEL ROSARI -PATERNA 109.115 1.273 (154.155) (43.767) 

RE-04/03 70 HP (PARC. R37) RIU SEC - CASTELLÓ 901.591 73.018 (505.165) 469.444 

RE-04/04 HP A TAVERNES DE LA VALLDIGNA 372.745 27.376 (409.090) (8.970) 

RE-05/02 76 HP A LA PUNTA (ZAL) 1.994.654   (1.693.540) 301.114 

RE-06/04 22 HP A PEGO 761.030 103.554 (901.969) (37.385) 

RE-06/05 24HP S. VICENT DEL RASPEIG P.T PAU1 2.721.535   (2.582.019) 139.516 

RE-07/05 9 HP S. V. RASPEIG (PARC. D SECTOR UA/B) 435.226   (369.050) 66.176 

RE-08/05 11 HP A ALMUSSAFES C/BENIFAIÓ 1.207.738 115.356 (1.069.746) 253.347 

RE-09/05 60 HP A GANDIA (BENIPEIXCAR) 2.082.726   (1.839.095) 243.631 

RE-16/05 21 HB. A PARC B3 SEC BENISSAET TORRENT 371.307   (365.564) 5.743 

RE-17/05 36 HP XÀBIA (MUNTANYAR 1) 2.780.098 40.114 (2.703.610) 116.602 

S. TOMÀS,13-15-17-19 UA5-04/95 164.662   (165.165) (504) 

SANTA HELENA, 4 UA05-22/95 197.747   (121.245) 76.502 

SANT TOMÀS, 12 UA05-06/95 680.759   (728.801) (48.043) 

UA2RD-01/00 46 HABIT. C/AROLAS I PATIS DE FRÍGOLA 5.730.578   (5.324.253) 406.325 

UA2RD-04/00 HABIT. C/LOPE DE RUEDA,14 /AROLAS,13- 17 342.482   (334.868) 7.613 

D’ALTRES 497.189 309 (850.806) (353.308) 

Total 29.270.942 589.290 (26.722.578) 3.137.653 

Quadre 24 
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Quant als ingressos per quotes d’urbanització girades a tercers, cal dir que es reconeixen 
comptablement en el moment de la posada en disposició de les parcel·les resultants. Tot 
seguit mostrem la composició del resultat obtingut per l’IVHSA per aquests ingressos: 

 

Descripció 
Quotes 

d’urbanització 
Cost de 
vendes 

Resultat 

AL-13 PARC ANSALDO A S. JOAN D’ALACANT 501.128 (501.128) 0 

AL-17 URBANITZ. SUP-5 EL CAMPELLO 356.810 (581.330) (224.520) 

V-21/01 UE SRP5 PINADETA SAGUNT 178.289 (2.344.705) (2.166.416) 

Total 1.036.227 (3.427.163) (2.390.936) 

Quadre 25 

L’anàlisi sobre la racionalitat de la xifra de negocis s’ha realitzat mitjançant la revisió 
d’una mostra representativa dels ingressos obtinguts i imputats al dit compte. Els 
projectes s’han analitzat en l’apartat 5.2.5 d’aquest Informe. En el dit apartat descrivim 
els aspectes més destacables detectats en la revisió dels ingressos corresponents als 
projectes analitzats. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’IVHSA, com a empresa de la Generalitat, forma part del sector públic definit en 
l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), sense que tinga la consideració d’Administració pública en els 
termes prevists en l’article 3.2 d’aquesta Llei. 

Per tant, l’Institut ha de sotmetre la contractació al que disposa la LCSP per als poders 
adjudicadors que no són administracions públiques, tal com els defineix l’article 3.3 de 
la LCSP. 

En la preparació dels contractes l’IVHSA haurà de seguir les regles establides en 
l’article 121 de la LCSP, ja que en la seua adjudicació s’aplicarà el que estipula 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. 

L’article 103 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat, va conferir a l’Institut la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Generalitat. Tenint en compte que els 
estatuts de la Societat no contenen aquesta consideració de l’IVHSA com a mitjà propi i 
servei tècnic, el Consell d’Administració va acordar el 31 de març de 2009 proposar a la 
Junta General la modificació estatutària de l’objecte social afegint aquesta consideració, 
així com l’aprovació de les tarifes retributives de les comandes o encàrrecs de gestió 
realitzats a l’Institut. A la data d’elaboració del present Informe, el Consell de la 
Generalitat no ha aprovat la dita modificació. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’IVHSA i contrastada amb l’obtinguda del 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el quadre següent en el 
qual indiquem el nombre i l’import dels contractes adjudicats en l’exercici, detallats per 
tipus i procediment d’adjudicació: 
  



Grup Institut Valencià d’Habitatge, SA. Exercici de 2010 

- 409 - 
 

Tipus de 
contracte  

Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació en euros 
(IVA exclòs) 

Nombre 

Obres 

Obert 6.646.487 95,6% 3 60,0% 

Negociat 305.856 4,4% 2 40,0% 

Subtotal 6.952.343 100,0% 5 100,0% 

Serveis 

Obert 384.965 18,8% 1 5,0% 

Negociat 1.660.456 81,2% 19 95,0% 

Subtotal 2.045.421 100% 20 100% 

Subministraments 
Negociat 71.083 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 71.083 100,0% 1 100,0% 

Total 9.068.847   26   

Quadre 26 

A més a més, durant l’exercici s’han formalitzat 140 contractes menors (d’import 
unitari superior a 10.000 euros) per un total d’1.899.456 euros. 

El 27 d’abril de 2009 l’Institut va publicar la licitació del procediment de selecció per a 
formar part de la borsa de contractistes de l’Institut per a l’execució d’obres subjectes a 
contractació menor. El 6 d’agost de 2010, es va aprovar la inclusió d’empreses 
seleccionades en la borsa de contractistes de l’IVHSA. 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per l’Institut en 
l’exercici de 2010, hem seleccionat la mostra detallada en el quadre següent, elaborat en 
euros, que representa un 76,6% de l’import total adjudicat en l’exercici. 
 

Núm. 
expedient 

Proced. 
d’adjudicació 

Objecte Import 

CTCM-10/2 PO 
Acabament 60 HP, aparcaments i local en sector 
Universitat de Gandia (València) 

3.870.408 

CTCM-09/5 PO Rehabilitació grup Sant Jordi (Alcoi) 1.919.122 

CTCM-10/1 PO 
Reforma edifici 8 hab. amb trasters i locals, Plaça de 
l’Arbre, 2 (València) 

856.957 

CTAP-10/260 CP 
Redacció projecte bàsic, execució i direcció d’obra per a 
40 HP de lloguer a Sant Joan (Alacant) 

201.968 

CTSM-10/10 PN 
Subministrament i posada en marxa de serveis físics, 
sistema de magatzem centralitzat, còpies de seguretat, etc. 

71.083 

CTAP-10/218 PN 
Neteja del barri de la Coma abril, maig i juny de 2010 a 
Paterna (València) 

23.453 

Total 6.942.991 

PO: procediment obert. PN: procediment negociat. CP: concurs de projectes 

Quadre 27 
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El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els 
documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem posat un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que ho requerisquen, així com en 
la justificació i motivació de les declaracions d’urgència o emergència, ja que 
comporten una tramitació especial segons estableix l’LCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contractació de l’IVHSA. 

A més a més, hem efectuat el seguiment d’una mostra d’expedients analitzats en 
l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, que han estat vigents en 2010. 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius d’acord 
amb l’LCSP. Els incompliments significatius els hem indicat en l’apartat 3.2 d’aquest 
Informe i els detallem en l’apartat següent, juntament amb les observacions sobre 
determinats aspectes que, tot i no considerar-los significatius, els responsables de la 
Societat han de tenir en compte. 

6.4 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada, hem observat les incidències següents de caràcter 
general en tots els expedients examinats: 

- Un ajornament dels terminis de pagament establits en els contractes examinats. 
Aquest ajornament s’observa també en la major part dels contractes revisats en 
la fiscalització de les àrees d’“Immobilitzat” i “Existències”. 

- La documentació preparatòria de l’expedient no conté un informe que incloga la 
naturalesa i extensió de les necessitats del contracte, tal com estableix l’article 
22 de l’LCSP. 

- En general, quan se supera el termini d’execució dels contractes, no consta en els 
expedients la justificació de les causes dels dits retards. 

A continuació comentem de manera individualitzada els aspectes més significatius 
resultants de la fiscalització efectuada. 

6.4.1 Contractes adjudicats en l’exercici 

Expedient CTCM-10/2 

El 2 de novembre de 2010 l’IVHSA va formalitzar un contracte per a l’acabament de 60 
habitatges protegits, locals i soterrani per a aparcaments en el sector de la Universitat de 
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Gandia (València), per un import de 3.870.408 euros més IVA i amb un termini 
d’execució de 14 mesos des de l’acta de replanteig. 

Abans d’aquesta contractació, existia un contracte per a edificar aquests habitatges que 
va ser resolt el 2 de juny de 2009 per abandonament de les obres per part del 
contractista. 

El termini de pagament estipulat en aquest contracte no s’até al que estableix la Llei 
3/2004. 

Expedient CTCM-09/5 

El 24 de gener de 2011, l’IVHSA va formalitzar un contracte per a l’adequació 
funcional i la rehabilitació de les façanes i cobertes del grup d’habitatges Sant Jordi 
(Alcoi), per un import d’1.919.122 euros i amb un termini d’execució de 18 mesos. 

En la revisió d’aquest contracte no hem observat incidències significatives. 

Expedient CTCM-10/1 

El 2 d’agost de 2010, l’IVHSA va formalitzar un contracte per a reformar un edifici de 
8 habitatges protegits, trasters i locals en la plaça de l’Arbre, 2 de València, per un 
import de 856.957 euros i amb un termini d’execució de 18 mesos. 

El termini de pagament estipulat en aquest contracte no s’até al que estableix la Llei 
3/2004. 

Expedient CTCM-10/260 

El primer de juliol de 2010, l’IVHSA va formalitzar un contracte  per a la redacció d’un 
projecte bàsic, execució i direcció d’obra per a construir 40 habitatges protegits en 
règim de lloguer a Sant Joan (Alacant) per un import de 201.968 euros i amb un termini 
d’execució de 18 mesos. 

Aquest contracte va ser adjudicat per concurs de projectes resolt per l’acta del jurat de 
14 de gener de 2010. 

Les bases de l’esmentat concurs van ser recorregudes per incomplir el termini 
d’inscripció previst en l’LCSP, així com perquè incloïa certs requisits de caràcter 
geogràfic que limitaven la concurrència. L’IVHSA va esmenar els dits defectes i 
l’expedient es va tramitar, en general, d’acord amb l’LCSP. 

La licitació d’aquest contracte que va ser publicada en el DOUE i en el DOCV no ha 
sigut publicada en la Plataforma de Contractació de la Generalitat i no hem obtingut 
evidència de la seua publicació en la seu electrònica de la Societat. 
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D’altra banda, en l’expedient no consta la documentació acreditativa de la capacitat 
d’obrar, de la solvència ni del compliment de les obligacions tributàries amb la 
Seguretat Social de l’adjudicatari. 

Expedient CTSM-10/10 

El 6 d’abril de 2010, l’Institut va formalitzar un contracte per al subministrament, 
configuració i posada en marxa d’un entorn de servidors físics, un sistema 
d’emmagatzemament centralitzat i un subsistema de còpies de seguretat sobre els quals 
crear un entorn de virtualitat de l’actual centre de procés de dades de l’IVHSA, per un 
import de 71.083 euros més IVA i amb un termini d’execució variable que conclou a 
l’any de la posada en marxa. 

La licitació d’aquest contracte no ha sigut publicada en la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat i no hem obtingut evidència de la seua publicació en la seu electrònica de 
l’IVHSA. 

Quant a la documentació de l’adjudicatari, no s’ha acreditat la falta de concurrència de 
la prohibició per a contractar (article 62 de l’LCSP) ni la solvència del contractista, ni 
tampoc el compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària. 

Expedient CTAP-10/218 

El 30 d’abril de 2011, l’IVHSA va formalitzar un contracte per a la neteja i el 
manteniment de jardineria i la reposició d’arquetes i voreres en mal estat en el barri de 
la Coma de Paterna (València) per un import de 23.453 euros més IVA i amb una 
duració de 3 mesos. 

El serveis inclosos en el dit contracte corresponen als mesos d’abril a juny de 2010 i 
s’han formalitzat durant l’exercici uns altres tres contractes d’idèntic import i objecte, 
per la qual cosa entenem que s’ha produït un fraccionament de l’objecte del contracte 
que ha incomplit el que disposa l’article 74.2 de l’LCSP. 

En qualsevol cas, tenint en compte que els imports individuals de cada contracte 
superen el límit establit per l’LCSP per a considerar-los com a contractes menors, les 
contractacions efectuades s’haurien d’haver sotmès als principis de publicitat i 
concurrència establits en l’article 175 de l’LCSP. No obstant això, cal indicar que les 
instruccions de contractació de l’IVHSA consideren menors els contractes de serveis 
d’imports inferiors a 30.000 euros. 

Quant a la documentació de l’adjudicatari, tant el certificat de classificació com la 
documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social que consten en l’expedient, estan caducats. A més a més, no consta en 
l’expedient l’acreditació de la no concurrència de prohibició per a contractar. 
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6.4.2 Seguiment de contractes analitzats en l’exercici anterior 

Expedient CTCM-08/32 

El 8 d’abril de 2009 l’IVHSA va formalitzar un contracte per a la construcció de 184 
habitatges, locals i garatges a la parcel·la 03 de sector la Torre de València, per un 
import de 16.021.276 euros més IVA i amb un termini d’execució de 24 mesos des de 
l’acta de replanteig. 

A causa de la significativa demora de l’IVHSA en el pagament de les certificacions 
d’obra, el contractista li va comunicar mitjançant un escrit del dia 13 de setembre de 
2010 la paralització temporal de l’obra. En l’actualitat està pendent la seua represa. 

Expedient CTAP-10/18 

El 15 de febrer de 2010 l’Institut va formalitzar un contracte per a la gestió i execució 
de les obres de millora de la xarxa de subministrament d’aigua en el sector la Torre de 
València, per un import d’1.998.931 euros i amb un termini d’execució de 8 mesos. 

A la data d’elaboració del present Informe el contracte segueix en execució sense que 
quede acreditada en l’expedient la suspensió temporal de les obres o les causes de la 
demora de l’execució. L’IVHSA ha incomplit els terminis de pagament prevists 
contractualment, i hem observat un retard superior a 12 mesos. 
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7. RECOMANACIONS 

En l'apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les quals els 
responsables de l'Institut han d'adoptar mesures correctores per a evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions que vénen a continuació. Prèviament 
destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per la 
Societat. 

Cal destacar que mitjançant un escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 29 de juny de 
2011, l'IVHSA, ha comunicat les mesures adoptades a fi d’atendre les incidències 
indicades en l’Informe de l’exercici anterior, que han sigut comprovades en el curs de la 
fiscalització. 

a) Durant l'exercici de 2010 s'han esmenat les incidències següents posades de 
manifest en informes anteriors: 

a.1) Canvi del criteri comptable relatiu a les cessions obtingudes com a 
millores d’adjudicació en la venda de parcel·les, considerant-les com a 
major import de les vendes i corregint els saldos de “Subvencions de 
capital” i “Resultats negatius d’exercicis anteriors” (apartat 5.2.3). 

a.2) Canvi del criteri de comptabilitat dels drets de superfície que s’han de 
revertir als ajuntaments que figuraven com a “Immobilitzat intangible” i 
“Inversions immobiliàries” per imports de 780.263 euros i 1.094.695 
euros, respectivament, tal com descrivim en els apartats 5.2.1 i 5.2.3. No 
obstant això, l’IVHSA ha d’eliminar de les “Inversions immobiliàries” 
els drets de superfície que encara figuren registrats per import net de 
543.998 euros (apartat 5.2.3). 

a.3) Inclusió en la memòria consolidada d’informació relativa a les cessions 
d’immobles pendents d’efectuar als ajuntaments, així com les pendents 
d’efectuar a l’IVHSA (apartat 5.2.3). 

a.4) Comptabilitzar el cost de vendes no registrat en 2009, per un import de 
2.273.929 euros, a càrrec de “Resultats negatius d’exercicis anteriors” 
(apartat 5.2.5). 

a.5) Correcció de l’excés de minoració registrat en 2009 en un projecte 
d’existències per un import d’1.485.154 euros amb abonament a 
“Resultats negatius d’exercicis anteriors” (apartat 5.2.5). 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d'exercicis anteriors: 
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b.1) L'Institut ha d'homogeneïtzar el règim de signatures per a la disposició 
de fons dels comptes corrents que té oberts en diverses entitats 
financeres, procurant que totes siguen mancomunades i evitant que hi 
haja comptes corrents en els quals es puga disposar d'importants sumes 
de diners només amb la signatura del gerent. 

b.2) L'Institut s’hauria de dotar dels mitjans necessaris per a poder efectuar la 
supervisió i el seguiment periòdics de la gestió i de les activitats 
realitzades per les societats mercantils del Grup IVHSA. Aquesta 
supervisió i seguiment, des del punt de vista del control intern, hauria 
d'observar una adequada segregació de funcions. 

b.3) Pel que fa a l'àmbit del control intern en la gestió de l'immobilitzat, 
l'Institut ha de promoure uns mecanismes efectius de control, en relació 
amb la ubicació física dels immobilitzats que integren l'inventari de béns. 

b.4) Les despeses suplides de capital per a la realització d'obres de reparació i 
conservació dels habitatges que integren el patrimoni de promoció 
pública de la Generalitat, s'han d'ajustar als límits determinats pels 
crèdits assignats a aqueixa finalitat en els pressuposts de la Conselleria 
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 

b.5) L’IVHSA hauria d’elaborar els comptes anuals consolidats amb els 
comptes anuals definitius de les filials que integren el perímetre de 
consolidació, així com confeccionar l’estat de fluxos d’efectiu 
consolidat, tal com indiquem en l’apartat 5.1. 

b.6) Quant a l’adequada valoració de les “Inversions immobiliàries”, l’ 
IVHSA hauria d’efectuar un estudi al tancament de l’exercici per a 
avaluar els possibles indicis de deteriorament del valor en alguns dels 
elements que integren el seu immobilitzat, tal com indiquem en l’apartat 
5.2.3. 

b.7) La documentació preparatòria dels expedients de contractació hauria de 
contenir un informe que inclogués la naturalesa i l’extensió de les 
necessitats del contracte, tal com indiquem en l’apartat 6.4. 

b.8) En els expedients de contractació haurien de quedar justificades les 
causes o les raons que motiven les demores o els retards en l’execució 
del contracte, (apartat 6.4). 

b.9) Els expedients de contractació haurien de contenir en tots els casos 
l’acreditació de la solvència econòmica i financera del contractista i del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
(apartat 6.4). 
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c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici. 

c.1) L’IVHSA únicament hauria de registrar com a minoracions del valor de 
les existències en curs la part proporcional de les pèrdues estimades en 
les promocions d’habitatges en construcció, de manera que cada exercici 
econòmic reflectisca exclusivament la pèrdua que ha tingut lloc en el 
mateix exercici (apartat 5.2.5). 

c.2) L’IVHSA ha de millorar els seus procediments d’anàlisi i revisió del tall 
d’operacions de compres i despeses al tancament de l’exercici (apartat 
5.2.5). 

c.3) Els terminis de pagament dels contractes que l’Institut haja de 
formalitzar, s’han d’atenir al que disposa la Llei 15/2010 (apartat 6.4.1). 

c.4) Els comptes anuals de les empreses participades per l’IVHSA i 
vinculades a la Generalitat s’haurien de retre, en tots els casos, a aquesta 
Sindicatura de Comptes (apartat 5.1.1). 
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1. OBJECTIUS  

En virtut del que disposa 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 preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte verificar si els 
epígrafs “Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació” registrats en els 
comptes anuals consolidats de l’exercici de 2010 del grup Radiotelevisió Valenciana 
(Grup RTVV) es presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables que hi 
són d’aplicació, així com verificar el compliment de la legalitat vigent de la gestió dels 
fons públics durant el citat exercici en relació amb les àrees fiscalitzades. 

El Grup Radiotelevisió Valenciana està format, a 31 de desembre de 2010, per l’entitat 
matriu Ens Públic Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i les seues societats dependents, 
Televisió Autonòmica Valenciana, S.A. (TVV) i Ràdio Autonomia Valenciana, S.A. 
(RAV), participades al 100%. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i l’avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern del grup RTVV relacionats amb les àrees citades. En 
els diferents apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions que hauran de ser 
objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables del Grup RTVV. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals consolidats del Grup RTVV estan formats pel balanç consolidat a 31 
de desembre de 2010, 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 terminat en la dita data i s’adjunten íntegrament, juntament 
amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest  Informe. Així mateix, en aquest annex 
s’adjunten els comptes anuals de la societat dominant, RTVV, i les seues societats que 
en depenen, TVV i RAV. 

RTVV, com a entitat dominant del Grup, es troba obligada a presentar comptes anuals 
consolidats, en virtut del que disposa la normativa mercantil vigent. Aquests comptes 
van ser formulats pel director general de l’Ens Públic RTVV el 31 de març de 2011, 
aprovats per la Junta General d’Accionistes el 30 de juny de 2011 i presentades a 
aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, 
conformement a la normativa que hi és d’aplicació, el 29 de juny de 2011, juntament 
amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria, obligatori conformement a la legislació mercantil, és 
alhora resultat de l’auditoria de comptes anuals que segons el que disposa 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. En aquest informe s’emet una 
opinió sense excepcions. No obstant això, existeix un paràgraf d’èmfasi relatiu al 
principi d’empresa en funcionament. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb els 
moviments registrats pel grup RTVV en l’exercici de 2010 en les partides 
“Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació”, i a comprovar que la 
formalització i presentació dels comptes anuals ha sigut correcta. 

Així mateix, hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2009. 

D’acord amb l’anterior, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat adients conformement amb els “Principis i normes d’auditoria del sector 
públic”, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control 
Extern de l’Estat Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel 
Consell de la Sindicatura recollides en el “Manual de fiscalització 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, i s’han considerat 
els objectius perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part del Grup 
RTVV, de la legalitat vigent aplicable als fons públics i a l’activitat contractual en 
relació amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici terminat el 31 de desembre de 2010. 

La dita revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

Normes generals 

-  Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2010. 

- Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establixen mesures de la lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Societats de Capital. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu, 
1564/1989, 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. 

Normes específiques de l’Entitat 

- Llei 7/1984, de la Generalitat, de 4 de juliol, de creació de l’entitat pública 
Radiotelevisió Valenciana i regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de 
la Generalitat. 

- Estatuts de TVV i RAV. 

Contractació 

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

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- 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 de 
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contractes i contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana i 
les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

- 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. 

Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, pel qual s’aproven les normes per a 
la formulació de comptes anuals consolidats. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/733/2010, de 25 de març, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que s’ha 
d’incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments 
de pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat i les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

En l’Informe de l’exercici de 2009, vam analitzar les instruccions de contractació de 
TVV i RAV, així com el perfil de contractant del grup RTVV, i hi vam observar 
determinats incompliments per als quals férem les recomanacions adients per a la seua 
millora. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, la Sindicatura emetrà un informe 
sobre el seguiment, pel conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, del treball 
especial sobre les instruccions de contractació i el perfil de contractant. En aquest 
informe es podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les millores introduïdes pel 
grup RTVV en relació amb les qüestions susdites. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’ha posat de 
manifest la següent circumstància que afecta de forma significativa l’adequació dels 
comptes anuals fiscalitzats als principis comptables que hi són d’aplicació: 

a) Segons els que exposa l’apartat 5.3.1, la Societat no ha comptabilitzat ni estimat 
els interessos meritats al tancament de l’exercici per les operacions pendents de 
pagament que incórreguen en demora. Per tant, es desconeix  l’efecte que podria 
tenir sobre els comptes anuals l’adequat càlcul i la comptabilitat d’aquests 
interessos. 

A més a més, indiquem tot seguit uns altres aspectes d’interés evidenciats en el curs de 
la fiscalització efectuada: 

a) Com indica l’apartat 5.1 de l’Informe, igual que en exercicis anteriors, la 
desproporció dels ingressos i les despeses en el compte de pèrdues i guanys dóna 
lloc a què els fons propis del grup RTVV, a 31 de desembre de 2010, presenten 
un valor negatiu de 1.157.361.692 euros i que el balanç mostre, a la dita data, un 
fons de maniobra negatiu per import de 112.472.953 euros. Davant d’aquesta 
situació, el Grup considera que la Generalitat continuarà facilitant el suport 
financer necessari per a garantir la continuïtat de les operacions i així ho indica 
en la corresponent nota de la memòria dels comptes anuals. 

 A més, en l’esmentat apartat de l’Informe també indiquem que al tancament de 
l’exercici fiscalitzat, les societats TVV i RAV es troben en una de les causes de 
dissolució previstes en l’article 363.1 del text refós de la Llei de Societats de 
Capital, en haver incorregut en pèrdues que han reduït el seu patrimoni net a una 
quantitat inferior a la meitat del capital social ja que les respectives Juntes 
d’Accionistes no han acordat, durant els primers nou mesos de l’exercici de 
2011, l’augment o reducció del capital en quantitat suficient. 

 El finançament dels continus desequilibris patrimonials del Grup RTVV, 
mencionats en l’apartat 5.1, hauria d’anar acompanyat d’un conjunt de mesures 
excepcionals de caràcter estructural en el marc d’un pla de viabilitat a mitjà i 
llarg termini, amb la finalitat de paralitzar el procés de deteriorament i de 
restablir l’estructura patrimonial i financera. 

En conseqüència, mentre no s’adopten les mesures adients que permeten una 
estructura de despeses més ajustada al nivell d’ingressos reals i el Grup RTVV 
no genere excedents econòmics que permeten el seu autofinançament, el procés 
de descapitalització exigirà de creixents aportacions financeres de la Generalitat 
per a la continuïtat de la seua activitat. 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, s’han evidenciat 
durant l’exercici de 2010 els següents incompliments de la normativa que hi és 
d’aplicació a la gestió dels fons públics: 

a) Segons que referix l’apartat 5.1, les mercantils TVV i RAV han incomplit el que 
disposa l’article 327 del text refós de la Llei de Societats de Capital, ja que ha 
transcorregut més d’un exercici social des que el patrimoni net està per sota de 
les dues terceres parts del capital social sense haver-lo reduït. 

b) Com indica l’apartat 5.1, les contractacions de personal han d’atenir-se al que 
establix l’article 31.5 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
de 2010. 

c) Segons que assenyala l’apartat 5.1, entre els conceptes retributius de la nòmina 
de 2010 figura la “Indemnització per despeses i suplits”, que contravé el que 
disposa la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació en aprovar el VIII 
Conveni Col·lectiu. 

d) Els procediments de contractació temporal no es realitzen en tots el casos, 
contràriament al que determina la normativa d’aplicació al Grup RTVV, com 
recull l’apartat 5.1. 

e) Com posa de manifest l’apartat 5.1, per a la cobertura de vacants i/o contractació 
de personal temporal, no sol·licitaren la preceptiva autorització a la Direcció 
General de Pressuposts de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

f) No s’ha obtingut autorització de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 
per al pagament del complement retributiu “actes de rodatge”, contravenint 
l’article 31.2 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2010. 
Aquest complement, a més, no s’inclou en la normativa aplicable al Grup 
RTVV, en contra del que exposa l’apartat 5.1. 

g) TVV ha formalitzat amb una televisió un contracte d’ajornament de pagament 
que presenta les incidències que es descriuen l’apartat 5.1. 

 Així mateix, en el dit apartat, s’assenyalen els incompliments observats en 
relació amb l’adquisició d’un programa de producció pròpia. 

h) S’han realitzat, o estan pendents de realitzar-se, pagaments per import de 
83.882.389 euros, que superen el termini establit en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, segons que indica l’apartat 5.3.1. 

i) Els apartats 5.4 i 6.4 recullen aspectes significatius sorgits de la fiscalització dels 
contractes tramitats mitjançant sol·licitud pública d’ofertes, en relació amb el 
compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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j) D’acord amb el que exposem en els apartats 6.1 i 6.5.2, no s’apliquen els 
principis de publicitat i concurrència en els contractes d’adquisició de programes 
i d’altres productes, ni es justifiquen les causes de la seua excepcionalitat, en 
contra del que exigeix l’article 175 de l’LCSP. 

k) Segons que assenyalen els apartats 6.5.2 i 6.5.3, s’han formalitzat sis contractes 
de producció de programes i adquisició de drets esportius, el termini dels quals 
excedeix el que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que establix les 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

  



Grup Radiotelevisió Valenciana. Exercici de 2010 

- 425 - 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de les entitats del Grup 

Radiotelevisió Valenciana va ser creada per la Llei de la Generalitat 7/1984, de 4 de 
juliol, de Creació de l’Entitat Publica i Regulació dels Serveis de Radiodifusió i 
Televisió de la Generalitat. RTVV té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
jurídica per al compliment de les seus finalitats i està adscrita a la Presidència de la 
Generalitat. 

La prestació dels serveis públics de radiodifusió i televisió atribuïda a la Generalitat és 
exercida per RTVV a qui l’esmentada Llei faculta per a crear empreses públiques en 
forma de societats anònimes per a la gestió dels dits serveis. Quant a això, el 18 
d’octubre de 1988 es van constituir les societats Televisió Autonòmica Valenciana, S.A. 
i Ràdio Autonomia Valenciana, S.A., els capitals de les quals van ser íntegrament 
subscrits i desemborsats per RTVV, que n’ostenta la titularitat. 

L’objecte social d’ambdues societats comprén entre altres activitats, la producció, 
transmissió, reproducció i difusió d’imatges i sons mitjançant emissions 
radioelèctriques a través d’ones, destinades al públic en general o sectors determinats, 
amb finalitats inspirades en els principis prevists en la Llei de Creació de RTVV; la 
comercialització i venda dels seus espais publicitaris; la distribució, venda i cessió a 
tercers dels drets d’explotació de produccions; l’edició de llibres i suports gravats de 
sons i vídeo, així com la seua distribució, venda i lloguer. 

La Llei 7/1984 establix que els òrgans de govern i direcció de RTVV són el Consell 
d’Administració, el Consell Assessor i el director general. El Consell Assessor, que està 
regulat en l’article 9 com l’òrgan encarregat d’emetre la seua opinió o dictamen respecte 
a les competències que sobre programació té atribuïdes el Consell d’Administració, es 
troba pendent de constitució. 

4.2 Activitat desenvolupada en 2010 

L’informe de gestió del Grup RTVV, formulat pel director general de RTVV el 31 de 
març de 2011, expressa que l’any 2010 ha estat caracteritzat: 

- En RAV, per ser un any de canvi i evolució cap a la modernització dels 
productes radiofònics i per la posada en marxa d’una nova programació en la 
qual s’amplien les propostes informatives. 

- En TVV, per haver continuat emetent en obert, dins de l’àmbit de cobertura de la 
Comunitat Valenciana, tres canals de televisió en sistema digital (TDT): Canal 9, 
Nou 2, i Nou 24. També per mitjà d’uns altres operadors de cable s’ha emés Nou 
24, igual que Canal 9 i Nou 2, si bé aquests últims només en el territori de la 
Comunitat Valenciana. A més a més, en 2010 ha començat l’inici de les 
emissions d’alta definició de Canal 9. 
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 Pel que fa a l’audiència, TVV va tenir en l’any 2010 una quota de pantalla del 
9,3% en les seus emissions en obert. Per cadenes, Canal 9 va obtenir una quota 
del 8,4% i uns contactes diaris d’1.622.000 persones de mitjana; Nou 2, una 
quota del 0,5% i 485.000 persones de contactes de mitjana; i Nou 24, una quota 
del 0,3% i 436.000 contactes diaris. 

4.3 Consolidació de comptes anuals 

RTVV, entitat dominant del Grup, ha formulat els comptes anuals i l’informe de gestió 
consolidats segons el que preveu l’article 42 del Codi de Comerç. 

Els dits comptes han sigut preparats conformement amb la legislació mercantil vigent i 
amb el Reial Decret 1159/2010, en el qual són aprovades les normes per a la formulació 
dels comptes anuals consolidats a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats del Grup. 

Tots el comptes i transaccions importants entre les empreses del Grup han sigut 
eliminats en el procés de consolidació, que s’ha realitzat pel mètode d’integració global. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

Situació patrimonial 

Com es pot apreciar en el quadre 1 de l’Informe, al tancament de l’exercici de 2010, els 
fons propis del grup RTVV presenten un valor negatiu de 1.157.361.692 euros. Aquest 
desequilibri patrimonial es va iniciar en l’exercici de 2000 com a conseqüència del 
canvi de finançament de les ampliacions de capital de les societats dependents, que a 
partir d’aquest exercici i fins a 2009 es va efectuar mitjançant l’endeutament bancari, en 
comptes d’obtenir-lo a través d’aportacions de la Generalitat al fons social de RTVV. 

Tanmateix, des de l’exercici de 2009 aquest model de finançament ha canviat, ja que les 
lleis de pressuposts de la Generalitat per a 2009 i 2010 estableixen que en cadascun 
d’aquests exercicis no s’incrementarà el deute de RTVV, de tal forma que el seu saldo 
viu en finalitzar cada exercici no podrà superar l’existent a l’acabament de l’exercici 
anterior. Igualment, l’article 40 de la Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts 
de la Generalitat assenyala que en 2011 no s’augmentarà el deute de RTVV. 

No obstant això, cal posar de manifest que el nou model resulta insuficient per a cobrir 
les pèrdues del Grup, ja que en 2010 aquestes pèrdues han assolit la xifra de 
183.762.125 euros, mentre que l’import aplicat, en el dit exercici, de les transferències 
rebudes de la Generalitat en concepte d’”Aportacions de socis per a compensació de 
pèrdues” ha sigut de 119.518.018 euros, havent-hi, per tant, un dèficit de finançament 
de 55.273.911 euros. A més a més, el balanç mostra a 31 de desembre de 2010 un 
dèficit en el seu fons de maniobra de 112.472.953 euros. 

En TVV i RAV el patrimoni net a 31 de desembre de 2010 presenta un valor negatiu de 
59.773.024 euros i 2.022.788 euros, respectivament. Conseqüentment, totes dues 
societats es troben en un del supòsits de dissolució prevists en l’article 363.1 del text 
refós  de la Llei de Societats de Capital, atés que el patrimoni net és inferior a la meitat 
del capital social. Quant a això, els administradors únics de TVV i RAV han d’adoptar 
les mesures previstes en la citada Llei per a reequilibrar la seua situació patrimonial en 
els terminis legalment establits. 

La Junta General d’Accionistes de TVV va aprovar en 2010 una ampliació de capital de 
47.233.533 euros, que va ser subscrita en la seua totalitat i desemborsada en un 25% en 
el dit exercici. El reembors del 75% restant, 35.425.150 euros, està previst que es duga a 
cap en l’exercici de 2011, la qual cosa mitiga, encara que no resol, la situació de 
desequilibri patrimonial exposada anteriorment. 

Finalment hem d’assenyalar que TVV i RAV han incomplit el que disposa l’article 327 
del text refós de la Llei de Societats de Capital, ja que han transcorregut més d’un 
exercici social des que el patrimoni net està per sota de les dues tercers parts del capital 
social sense que s’haja resolt la situació de desequilibri. 
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El Grup RTVV en l’elaboració dels comptes anuals ha aplicat el principi d’empresa en 
funcionament, segons que s’exposa en la nota 2 de la memòria, ja que considera que la 
Generalitat continuarà prestant el suport financer, que al seu parer és permanent, per al 
manteniment de l’activitat. 

Com venim assenyalant en el últims informes de fiscalització, el finançament dels 
continus desequilibris patrimonials del Grup RTVV hauria d’anar acompanyat d’un 
conjunt de mesures fiscals excepcionals de caràcter estructural en el marc d’un pla de 
viabilitat a mitjà i llarg termini, a fi de paralitzar el procés de desequilibri patrimonial i 
la seua situació financera, considerant, entre d’altres aspectes, un major rigor en la 
gestió de la despesa i en el consegüent control pressupostari, especialment en despeses 
de programes i adquisició de drets i de personal. 

Tot això, tenint en compte el recurrent desequilibri econòmic entre despeses i ingressos 
d’explotació, motivat, entre d’altres causes, per una desproporcionada relació entre els 
aprovisionaments, que en l’exercici de 2010 han pujat a 72.343.372 euros, i l’import net 
de la xifra de negocis, que en 2010 ha sigut de 23.625.958 euros, així com entre aquesta 
última xifra i les despeses de personal, que han pujat a 79.975.533 euros. 

Per aquest motiu, el Grup RTVV va elaborar una proposta de pla d’estabilitat 
pressupostària per al període 2009-2011 en el qual, a partir de l’assumpció del deute 
històric de RTVV per la Generalitat i d’unes estimacions de les aportacions anuals que 
la Generalitat ha d’efectuar, que han de ser suficients per a finançar totes les despeses 
per a realitzar que no siguen coberts per ingressos propis, el Grup es compromet tant a 
no generar pèrdues com a què s’estabilitzen les despeses (incloses les de personal) i 
inversions. No obstant això, a data de realització del present treball (setembre de 2011), 
el dit pla continua pendent d’estar aprovat per la Generalitat. 

Així mateix, en 2010 les societats TVV i RAV han contractat, conjuntament, amb un 
consultor extern la prestació d’un servei consistent en l’elaboració d’un projecte per a 
adequar el model organitzatiu i de gestió de les entitats que conformen el Grup RTVV a 
l’actual conjuntura audiovisual, del qual projecte, a la data de realització del present 
treball (setembre de 2011), se n’ha rebut un esborrany d’informe, si bé aquest no té 
caràcter definitiu. 

Despeses de personal 

Les dotacions previstes per a despeses de personal en els pressuposts del Grup RTVV 
de l’exercici de 2010 pugen a 55.173.020 euros, mentre que les despeses 
comptabilitzades arriben a 79.975.533 euros. Aquesta desviació pressupostària, igual 
que en exercicis anteriors, ve motivada per la inclusió de les despeses de personal 
contractat per obra o servei per a la producció de programes en el capítol II del 
pressupost del Grup. 

No obstant això, com ja es va indicar en anteriors informes de fiscalització, després de 
la revisió efectuada dels contractes de personal de programes analitzats, hem observat 
que són de naturalesa laboral i que tenen per objecte la realització de tasques típiques de 
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l’activitat de TVV i RAV. En conseqüència, atenent el que establixen les normes 
pressupostàries relatives a la classificació econòmica de la despesa, aquestes despeses, 
quan es destinen a satisfer qualsevol tipus de retribució pels serveis prestats o treballs 
realitzats per personal dependent, no poden imputar-se a capítol II. 

Les contractacions de personal han d’atenir-se al que establix l’article 31.5 de la Llei de 
Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2010, per la qual cosa es podran 
efectuar sempre que no suposen un increment en la dotació prevista en el capítol I. Així, 
i considerant allò susdit en relació amb l’adequada classificació de les despeses de 
personal, les contractacions efectuades pel Grup RTVV superen les dotacions previstes 
per a despeses de personal en els seus pressuposts. 

RTVV i les seues societats dependents es troben vinculades, quant a l’evolució de la 
massa salarial del seu personal, al que disposa l’article 30.5 de la Llei 13/2009, de 29 de 
desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2010. Quant a això, convé 
assenyalar que no s’ha obtingut de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 
autorització de la massa salarial per a l’exercici de 2010. 

L’article 59 bis del VIII Conveni Col·lectiu aplicable des de l’exercici de 2008 fins a 
l’exercici de 2011, establix que satisfarà una percepció en concepte d’”Indemnitzacions 
per despeses i suplits”, que s’abonarà dins del primer trimestre de l’exercici següent en 
un únic pagament. En l’informe favorable sobre el Conveni, emés per la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació el 30 de desembre de 2009, s’indica que la dita 
percepció, que ja es va pagar en 2008, té caràcter indemnitzatori i, per tant, no 
consolidable, per la qual cosa no es podrà contemplar quant a això cap previsió en la 
massa salarial. Tanmateix, igual que en 2009, entre els conceptes retributius de la 
nòmina de 2010 figura aquesta percepció amb caràcter consolidable, que puja a 
1.917.625 euros per al personal de plantilla i 1.127.582 euros per al personal de 
programes. El grup RTVV hi addueix que la limitació imposada per la Conselleria 
només afecta els possibles increments per a aplicar des de l’exercici de 2007, 
circumstància que sí que s’ha tingut en compte en el pagament en 2010 del concepte 
indemnitzatori. 

L’article 19.2 del VIII Conveni Col·lectiu disposa que “adquiriran la condició de 
treballadors indefinits en els termes de l’Estatut dels Treballadors i amb respecte als 
principis d’accés a l’Administració Pública, els treballadors que estiguen contractats 
durant un termini superior a 24 mesos en un període de 30, amb o sense solució de 
continuïtat, per al mateix lloc de treball amb la mateixa empresa, mitjançant dos o més 
contractes temporals, amb l’excepció dels contractes formatius, de rellevament i 
interinitat”. 

Per aquest motiu en 2010 s’han formalitzat 286 contractes indefinits, i al llarg de 
l’exercici de 2011, es continuarà amb aquest procés fins completar tot el personal que 
complisca la dita condició. 

En relació amb l’anterior hem de remarcar que les contractacions temporals no responen 
a necessitats estructurals, per tant, una bona gestió de personal hauria d’evitar que els 
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dits contractes es convertisquen en indefinits, atesa la situació financera i el desequilibri 
patrimonial a què hem fet referència anteriorment. 

A més a més, el caràcter indefinit del contracte no hauria d’implicar que el treballar 
consolide, sense superar els procediments de selecció, una condició de fixesa en 
plantilla. 

Reiterem el que hem dit en informes d’exercicis precedents tant pel que fa a la no 
utilització de les bosses de treball per a la majoria de les contractacions realitzades, com 
a la falta de motivació suficient de les propostes de contractació. També, com en 
exercicis anteriors, recomanem que l’objecte dels contractes d’obra o servei es definisca 
amb precisió i claredat. 

No existeix constància del compliment de l’article 32.2 de la Llei 13/2009, de 29 de 
desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2010, que disposa que per 
a la cobertura de vacants amb personal laboral i/o contractació de personal temporal 
s’haurà de sol·licitar autorització prèvia de la Direcció General de Pressuposts de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

El Conveni Col·lectiu contempla la possibilitat que els treballadors, sempre que 
complisquen els requisits que s’hi determinen, accedisquen a la jubilació parcial. Quan 
exercisquen el tal dret, RTVV i les seues societats dependents han de realitzar un 
contracte de rellevament que tindrà una durada igual al temps que li falte al treballador 
substituït per a arribar als seixanta-cinc anys d’edat. De l’anàlisi de dos contractes de 
rellevament realitzats en l’exercici, hem observat que en cap d’ells queda constància 
que s’haja dut a terme un procediment selectiu previ. 

El vincle contractual del personal directiu és el d’alta direcció. Com ja vam indicar en 
informes d’exercicis anteriors, aquesta modalitat contractual requereix l’exercici de 
poders inherents a la titularitat jurídica de l’empresa, que no es dóna en molts dels 
contractes seleccionats. Per això, igual que en exercicis anteriors, recomanem que es 
regule en una circular interna tant la contractació del dit personal com les condicions 
laborals i retributives aplicables. 

El conceptes retributius “Pactes de rodatge” que no estan recollits en el Conveni 
Col·lectiu, i “Pactes addicionals” que sí ho estan, haurien de quedar adequadament 
motivats en l’expedient i ser regulats en la normativa interna. Quant a això, podem 
indicar que els imports satisfets per aquests conceptes pugen a 243.303 euros. 

Quant als “Pactes de rodatge”, no s’ha obtingut l’autorització per part de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, com establix l’article 31.2 de la Llei de Pressuposts 
de la Generalitat per a l’exercici de 2010, si bé el Grup RTVV ha realitzat la 
corresponent sol·licitud. 

La proposta d’objectius i incentius per al personal comercial que aprova anualment el 
Consell d’Administració, l’import de la qual per a l’exercici de 2010 puja a 16.498 
euros, hauria de venir acompanyada dels informes que hi preveu l’article 31.6 de la Llei 
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de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2010. A més recomanem que el 
sistema d’objectius siga aprovat a l’inici de l’exercici, així com que es fixe un 
determinat volum de vendes a partir del qual es consideren assolits els objectius 
marcats. 

Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 

Al tancament de l’exercici fiscalitzat, en el compte “D’altres clients per vendes i 
serveis” de l’epígraf “Deutors comercials d’altres comptes per a cobrar” figuren 
901.369 euros que corresponen a l’import facturat mensualment per TVV a dos 
televisions locals, des de l’exercici de 2008 fins a l’exercici de 2010. La facturació es 
realitza pels serveis prestats per TVV en concepte de codificació, injecció de dades, 
multiplexació, transport i difusió dels senyals de televisió digital terrestre, una vegada 
obtinguda per les televisions locals la concessió del servei públic de TDT. 

Donada l’antiguitat d’una part del deute i les escasses expectatives de cobrament, 
motivades pel reiterat incompliment de les televisions d’atendre les seues obligacions, 
TVV, d’acord amb el principi comptable de prudència valorativa, hauria d’haver 
reclassificat el compte de “Clients de dubtós cobrament” i haver efectuat una correcció 
valorativa per l’esmentat import. 

La prestació realitzada per TVV a les dues televisions locals no estava sustentada en un 
contracte, situació que s’ha reparat en part, en formalitzar el 30 de març de 2010, amb 
una d’elles, un contracte amb efectes retroactius a l’1 de gener de 2008. El contracte té 
una vigència indeterminada, ja que la seua conclusió està vinculada a la finalització del 
període de concessió del servei públic de TDT. 

Degut a l’incompliment en el pagament per part de la televisió local, el 15 de desembre 
de 2010 se subscriu un annex al contracte citat en el paràgraf anterior en virtut del qual, 
les quantitats endeutades fins al març de 2010 (les dels exercicis de 2008 i 2009, 
juntament als mesos de gener, febrer, i març de 2010) es compensaran amb les 
insercions publicitàries que TVV puga encarregar a l’esmentada televisió en un futur. 
Igualment, es liquidaran de forma anàloga les mensualitats que ha de pagar la televisió 
local a partir del mes d’abril de 2010. 

La firma de l’annex suposa la compensació del deute i l’adjudicació d’un nou contracte 
sense acreditar-ne la necessitat i l’adequació de la dita necessitat a les condicions 
estipulades. A més a més, l’adjudicació s’ha dut a terme sense atendre els principis de 
publicitat i concurrència. 

Amb independència del que hem dit abans, recomanem que per a la quantitat que deu 
l’altra televisió, s’intensifiquen les gestions tendents a la seua percepció o s’adopten les 
mesures oportunes que es deriven del reiterat impagament. 

La informació que figura en la memòria sobre el valor en llibres de cadascuna de les 
categories d’actius i passius financers s’hauria d’adaptar als models que hi determina el 
Pla General de Comptabilitat.  
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Immobilitzat 

Els béns adscrits al Grup RTVV, comptabilitzats en els epígrafs “Immobilitzat material” 
i “Immobilitat intangible”, presenten un valor net comptable a 31 de desembre de 2010 
de 3.516.388 euros. El valor dels béns inicialment adscrits pujava a 30.045.232 euros, 
sent la seua contrapartida el compte “Fons social, patrimoni de la Generalitat 
Valenciana”. 

D’acord amb el que hi preveu el Pla General de Comptabilitat, l’import que figura en 
aquest últim compte hauria de donar-se de baixa mitjançant un càrrec comptable amb 
abonament als comptes de “Reserves” de patrimoni net, “Valor del dret d’ús sobre béns 
cedits” de l’epígraf de “Subvencions, donacions i llegats” de patrimoni net i “Drets d’ús 
transferits al resultat” del compte de pèrdues i beneficis, per un import de 26.238.055 
euros, 3.516.388 euros i 290.789 euros, respectivament. 

Per a una adequada gestió de l’inventari d’immobilitzat, recomanem que es deixe 
constància en l’expedient dels controls i recomptes periòdics per a efectuar sobre 
l’inventari. 

El Grup RTVV hauria d’avaluar al tancament de cada exercici si existeix cap indici del 
deteriorament de valor d’algun element de l’immobilitzat material, com disposa la 
norma segona de l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes 
comptables d’empreses que operen en determinades circumstàncies. 

Existències 

TVV efectua correccions valoratives de les produccions pròpies i alienes seguint un 
criteri sistemàtic. No obstant això, com vam indicar en informes anteriors, s’haurien de 
realitzar, addicionalment, les correccions valoratives pertinents a fi d’ajustar el valor 
comptabilitzat de les existències de produccions pròpies i alienes al seu valor de 
realització, estimat en funció dels ingressos que puguen derivar-se de la seua emissió o, 
si és el cas, de la seua cessió. 

En els inventaris de productes terminats de TVV figuren produccions adquirides en 
exercicis anteriors que estan pendents de ser emeses. Per això, recomanem que 
l’adquisició de qualsevol tipus de producció es realitze, donada la situació financera del 
Grup, d’acord amb les necessitats reals de programació. 

Ingressos publicitaris 

En analitzar els ingressos publicitaris i els descomptes i ràpels que hi ha associats, s’han 
evidenciat els aspectes que descrivim tot seguit: 

- Les tarifes de preus d’anuncis publicitaris, aprovades anualment pel director 
general de RTVV, perden la seua efectivitat en quedar minorades, en alguns 
supòsits de forma significativa, com a conseqüència de l’aplicació de 
descomptes que no s’hi preveuen, encara que habituals en el mercat audiovisual; 
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de la consideració de l’índex d’audiència (GRP) com a criteri per a la fixació de 
preus; de la realització de contractes globals; i en menor mesura, per l’emissió 
d’anuncis de patrocini i promoció. 

- Les condicions dels ràpels que s’han d’aplicar en TVV no són aprovades a l’inici 
de l’exercici. Així mateix, aquestes condicions són autoritzades pel director de 
màrqueting, quan la normativa disposa que han de ser autoritzades pel director 
general. 

- Les garanties dipositades pels anunciants al llarg de la vigència de la campanya 
publicitària no cobreixen en tot moment el risc assumit. 

- En els anuncis contractats amb clients institucionals existeixen retards 
significatius en els períodes de cobrament establits. 

D’altres resultats 

En la fiscalització corresponent a l’exercici 2008 vam observar que s’havia contractat 
un programa de producció pròpia, en l’expedient del qual no existia documentació 
acreditativa de les despeses realitzades per la productora. 

Com a conseqüència d’això, TVV va sol·licitar els comprovants de la despesa a la 
productora. Una vegada analitzada la documentació rebuda per part de TVV, es va 
posar de manifest que no s’havien justificat com cal les despeses per import d’1.785.295 
euros, per la qual cosa corresponia la devolució de la dita quantitat per part de la 
productora. 

En 2010, després del reconeixement del deute per part de la productora, el Grup RTVV 
ha comptabilitzat en la partida “D’altres resultats” del compte de pèrdues i guanys un 
ingrés per l’esmentada quantia. 

No obstant tot l’anterior, TVV no ha percebut l’import en efectiu, ja que com a resultat 
d’un acord formalitzat amb la productora en octubre de 2010, es cancel·la el deute a 
favor de TVV amb el lliurament per part de la productora d’un altre programa que es 
valora en una quantia igual al deute. El dit programa està pendent d’emissió a la data de 
realització del present treball (setembre de 2011), sense acreditar en l’expedient les 
causes per les quals no s’ha emés. 

Finalment, hem d’assenyalar que l’adjudicació del nou contracte s’ha realitzat sense 
ajustar-se a la normativa emprada per TVV per a l’adquisició d’aquest tipus de 
programes, (vegeu apartats 6.2 i 6.5.2). 
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5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç consolidat del grup RTVV a 31 de desembre de 2010, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 

 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

         Terrenys i construccions 

         Instal·lacions tècniques i d’altre immob. mat. 

Inversions en empreses del grup i assoc a l.t. 

Inversions financeres a llarg termini 

ACTIU CORRENT 

Existències 

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 

25.285.846 

1.664.800 

21.370.992 

11.351.178 

10.019.814 

105.172 

2.144.882 

117.507.974 

39.877.011 

74.884.812 

1.121.319 

1.507.476 

117.356 

27.110.238 

1.929.450 

25.067.815 

11.968.772 

13.099.043 

105.172 

7.801 

120.541.768 

53.445.848 

62.479.559 

8.945 

4.484.367 

123.049 

(6,7%) 

(13,7%) 

(14,7%) 

(5,2%) 

(23,5%) 

0,0% 

27.395,0% 

(2,5%) 

(25,4%) 

19,9% 

12.435,7% 

(66,4%) 

(4,6%) 

Total actiu 142.793.820 147.652.006 (3,3%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET 

Fons propis 

Ajusts per canvis de valor 

PASSIU NO CORRENT 

Provisions a llarg termini 

Deutes a llarg termini 

PASSIU CORRENT 

Provisions a curt termini 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 

Perioditzacions a curt termini 

(1.155.224.611) 

(1.157.361.692) 

2.137.081 

1.068.037.504 

890.827 

1.067.146.677 

229.980.927 

2.178.020 

69.611.717 

158.055.435 

135.755 

(1.139.878.783) 

(1.139.878.783) 

0 

1.068.038.829 

892.152 

1.067.146.677 

219.491.960 

31.462 

56.527.804 

161.552.694 

1.380.000 

(1,3%) 

(1,5%) 

- 

(0,0%) 

(0,1%) 

0,0% 

4,8% 

6.822,7% 

23,1% 

(2,2%) 

(90,2%) 

Total patrimoni net i passiu 142.793.820 147.652.006 (3,3%) 

Quadre 1 
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El balanç consolidat del Grup hauria d’adaptar-se, quant al desglossament de les 
diferents partides que componen cada epígraf, al model establit en el Pla General de 
Comptabilitat. 

El compte de pèrdues i guanys del Grup RTVV de l’exercici de 2010, juntament amb 
les xifres corresponents a l’exercici de 2009, el mostrem tot seguit, en euros: 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis  

Variació d’existències de productes terminats i en curs 

23.625.958 

(7.022.512) 

45.352.562 

1.446.716 

(47,9%) 

(585,4%) 

Aprovisionaments (72.343.372) (129.628.859) (44,2%) 

D’altres ingressos d’explotació 2.727.768 3.809.024 (28,4%) 

Despeses de personal (79.975.533) (81.268.793) (1,6%) 

D’altres despeses d’explotació (30.402.215) (22.517.274) 35,0% 

Amortització de l’immobilitzat (5.181.181) (5.949.531) (12,9%) 

Excés de provisions 0 57.161 (100,0%) 

Deteriorament i resultats per alienació d’immobilitzat (153.839) (3.346) 4.497,7% 

D’altres resultats 1.848.535 1.016.781 81,8% 

Resultat d’explotació (166.876.391) (187.685.559) 11,1% 

Ingressos financers 24.988 251.173 (90,1%) 

Despeses financeres (16.432.248) (24.984.037) (34,2%) 

Diferències de canvi (478.474) 75.434 (734,3%) 

Resultat financer (16.885.734) (24.657.430) 31,5% 

Resultat abans d’imposts (183.762.125) (212.342.989) 13,5% 

Resultat exercici operacions continuades (183.762.125) (212.342.989) 13,5% 

Resultat de l’exercici (183.762.125) (212.342.989) 13,5% 

Quadre 2 

Com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés les àrees 
d’“Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació” de l’exercici de 2010. 

Aquestes despeses per import de 102.745.587 euros, representen el 48,5% de les 
despeses registrades amb càrrec al compte de resultats de 2010, havent minvat en un 
32,5% respecte a l’exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre 
aquestes despeses, en els apartats següents mostrem els comentaris sobre els aspectes 
més significatius observats. 
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5.3 Aprovisionaments 

Aquest epígraf representa el 35,3% del total de les despeses del Grup RTVV. La 
composició dels aprovisionaments, comparada amb la de l’exercici anterior, és la 
següent, en euros: 

 

Comptes 2010 2009 Variació 

Compres de drets i originals 24.023.670 53.678.307 (55,2%) 

Compres de produccions contractades  19.756.749 41.149.503 (52,0%) 

Compres de produccions alienes 15.670.720 17.360.898 (9,7%) 

Treballs realitzats per unes altres productores 3.775.732 4.375.763 (13,7%) 

Doblatges, subtitulacions i capçaleres 1.486.835 4.389.151 (66,1%) 

Compres material consum i reposició 657.293 839.867 (21,7%) 

D’altres 336.140 481.139 (30,1%) 

Deteriorament d’existències 90.565 769.183 (88,2%) 

Variació d’existències 6.545.668 6.585.048 (0,6%) 

Total 72.343.372 129.628.859 (44,2%) 

Quadre 3 

Els aprovisionaments del Grup han minvat en 2010 un 44,2% respecte a l’exercici 
anterior, sent les partides més significatives d’aquest epígraf les compres de drets i 
originals i les compres de produccions contractades. 

Com a conseqüència de l’anàlisi dels principis de control intern i bona gestió financera, 
referent a les mostres seleccionades tant en aquest epígraf com en el de “D’altres 
despeses d’explotació”, reiterem l’indicat en informes d’exercicis anteriors respecte a 
l’ompliment adequat de les sol·licituds de despesa, la seua confecció prèvia a l’execució 
de la despesa i el seu ajust al crèdit disponible. 

Tot seguit descrivim els aspectes més significatius observats en la revisió dels principals 
comptes que componen l’epígraf. 

a) Compres de drets i originals 

El saldo d’aquest compte, que representa un 33,2% dels aprovisionaments de l’exercici, 
presenta el detall que mostrem tot seguit, en el següent quadre elaborat en euros: 
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Compres de drets i originals 2010 2009 Variació 

Retransmissions esportives nacionals 

Retransmissions taurines 

D’altres 

23.075.261 

866.627 

81.782 

52.941.099 

699.000 

38.208 

(56,4%) 

24,0% 

114,0% 

Total 24.023.670 53.678.307 (55,2%) 

Quadre 4 

Les despeses per retransmissions esportives nacionals han minvat en l’exercici de 2010 
un 56,4% , per haver deixat d’estar vigents en tot l’exercici els contractes d’adquisició 
de drets d’emissió dels partits de Lliga, Copa del Rei i competicions internacionals del 
València C.F. i del Vila-real C.F., la qual cosa comporta una millora respecte a 
l’exercici anterior. 

Hem revisat el 89,9% de les despeses comptabilitzades en l’exercici de 2010 per 
adquisicions de drets de retransmissions esportives nacionals. 

Al marge del que s’indica el present epígraf, en l’apartat 6.5.3 analitzem uns altres 
contractes d’adquisició de drets formalitzats en 2010. 

El detall de les despeses per retransmissions esportives nacionals és el següent, en 
euros: 

 

Retransmissions esportives 2010 

Drets de partits de la Lliga  10.430.295 

Drets de partits “Champions League” 4.877.817 

Drets Fórmula 1 4.400.000 

Drets del Vila-real C.F.  1.032.352 

D’altres adquisicions  2.334.797 

Total 23.075.261 

Quadre 5 

Tot seguit descrivim els aspectes més rellevants de les adquisicions de drets que 
componen les retransmissions esportives. 

Drets de partits de la Lliga 

Les despeses registrades en l’exercici de 2010, 10.435.295 euros, són conseqüència de 
l’execució tant del contracte formalitzat el 25 d’agost de 2006 entre TVV i una empresa 
del sector audiovisual com de dues addendes complementàries a l’esmentat contracte, 
subscrites el 15 d’octubre de 2008 i el 2 de gener de 2009, per les quals s’adquireixen, 
per a les temporades 2006/07 a 2010/11, els drets d’emissió en obert, al territori de la 
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Comunitat Valenciana i de forma simultània a una altra cadena d’àmbit nacional, d’un 
partit de cada jornada de la Lliga de primera divisió i de dos partits de la Copa del Rei 
(eliminatòries de setzens i vuitens de final), així com els drets d’emissió dels partits de 
segona divisió, els resums de la Lliga i uns altres partits addicionals. 

TVV només ha emés 8 partits de la campanya 2010/11 a causa del contenciós que 
manté amb l’empresa a la qual van adquirir els drets. 

En 2010 s’ha dictat una sentència que condemna l’empresa propietària dels drets a 
pagar una indemnització per danys i perjudicis a TVV. 

Drets de partits de la “UEFA Champions League” 

TVV, com a part integrant de la FORTA (Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió 
Autonòmics), va adquirir en 2009, en exclusiva, els drets d’emissió en obert al territori 
de la Comunitat Valenciana de 12 partits de la competició “UEFA Champions League”, 
durant les temporades 2009/10 a 2011/12. 

Les despeses meritades i comptabilitzades en 2010 amb càrrec a aquest contracte han 
sigut de 4.877.817 euros, mentre que els ingressos comptabilitzats com a conseqüència, 
al seu torn, de la facturació de TVV a l’esmentat organisme pugen a 327.214 euros. 

Drets Fórmula 1 

El 20 de juliol de 2009, TVV va adquirir al propietari dels drets de retransmissió del 
campionat de Fórmula 1 en territori espanyol, els drets d’emissió de l’esmentat 
campionat per a les temporades 2010-2013, ambdues inclusivament. Els drets es van 
adquirir, de forma no exclusiva i en llengua valenciana, per al territori de la Comunitat 
Valenciana, per un preu global de 22.000.000 d’euros més IVA. 

En contracte no està redactat ni traduït al castellà, com hi establix la disposició 
addicional 1ª.6 de l’LCSP. 

Les despeses meritades en 2010 que es deriven del contracte pugen a 4.400.000 euros. 

Drets del Vila-real C.F. 

El 4 de gener de 2010 es va formalitzar un contracte amb el club, pel qual aquest club 
cedeix a TVV, durant les temporades 2009/10 a 2011/12, els drets que tot seguit 
s’indiquen: drets d’explotació de dos partits amistosos per temporada que organitzarà el 
club; drets d’explotació del partit que el club dispute com a local, si es classifica, de la 
fase prèvia de classificació per a la lliga de la “UEFA Europa League”; drets de partits 
oficials i amistosos dels equips filials i associats del club amb l’excepció dels que 
dispute l’equip filial en la Lliga Nacional de la Segona Divisió A; drets de col·laboració 
comercial; i drets d’explotació de la mascota i d’altres drets. L’import total estimat per 
temporada d’aquests drets és de 2.500.000 euros més IVA. D’altra banda, el club té 
l’opció de prorrogar aquest contracte una o dues temporades més. 
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Les despeses executades en 2010, amb càrrec a aquest contracte pugen a 1.747.360 
euros i presenta el següent detall: 376.320 euros pel partit de la fase prèvia de la “UEFA 
Europa League”, 118.432 euros pels drets dels equips filials i associats, 537.600 euros 
pels drets d’explotació de la mascota i d’altres drets, i 715.008 euros pels drets de 
col·laboració comercial. Aquest últim import s’ha comptabilitzat en el compte de 
“Publicitat”. 

Quant a les despeses que es deriven dels contractes descrits anteriorment, que es 
formalitzen o s’inicien en 2010, cal indicar el següent: 

- Les compres dels drets analitzats haurien de ser tramitades pel òrgans col·legiats 
que determina la norma interna. 

- L’adquisició dels drets d’emissió d’esdeveniments esportius hauria d’estar 
precedida per una anàlisi rigorosa dels preus que s’hagen de satisfer en 
comparació amb els preus de mercat, observant-hi, en tot cas, els possibles 
ingressos que s’obtindrien per la seua emissió o venda. 

- En els expedients hauria de figurar un informe de la necessitat de la contractació 
dels drets de col·laboració comercial i d’explotació de mascotes i dels ingressos 
probables que s’obtindrien. 

- Sobre els drets adquirits en concepte d’explotació de mascotes, observem que 
TVV no ha registrat cap ingrés. 

b) Compra de produccions contactades 

En aquest compte es comptabilitzen els imports resultants de l’adquisició de programes 
realitzats per productores externes, assumits íntegrament per TVV o en coproducció. 

Les despeses comptabilitzades en 2010 han minvat un 52,0% respecte a l’exercici 
anterior, en utilitzar, en major mesura, les produccions adquirides en exercicis anteriors 
que figuraven com a existències a l’inici de l’exercici. 

Els resultats de l’examen efectuat sobre una mostra de programes adquirits en l’exercici 
els indiquem en l’apartat 6.5.2 del present Informe. 

c) Compra de produccions alienes 

Es registra en aquest compte el valor d’adquisició de les produccions alienes, el període 
de llicència de les quals s’inicia en l’exercici de 2010. Les compres en l’exercici 
fiscalitzat “per aquest concepte” s’han reduït un 9,7% sobre les de 2009. 

S’ha revisat de conformitat una mostra de les altes de l’exercici. 
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d) Treballs realitzats per unes altres productores 

En aquest compte s’inclouen les quotes periòdiques que TVV i RAV paguen a les 
agències de notícies d’àmbit internacional i nacional per a la seua posterior emissió, les 
despeses corresponents a la participació d’artistes en els diferents programes, les 
contraprestacions satisfetes pels serveis prestats pels corresponsals i col·laboradors de 
producció, i les despeses de muntatge i desmuntatge de decorats. 

En revisar la compra de produccions contractades, també hem analitzat el 10,3% de les 
despeses comptabilitzades en aquest compte. En l’apartat 6.5.1 mostrem les principals 
conclusions obtingudes a partir del treball realitzat. 

Amb independència de l’anterior, podem posar de manifest que els serveis que han de 
prestar corresponsals i col·laboradors de producció, així com les contraprestacions per a 
satisfer que se’n deriven, haurien de regular-se de forma objectiva en la normativa 
interna de les societats. En el cas de RAV s’ha evidenciat que, en alguns casos, no s’ha 
formalitzat el corresponent contracte de prestació de serveis. 

e) Doblatges, subtitulacions i capçaleres 

L’adquisició de doblatges, subtitulacions i capçaleres, que en 2010 han minvat un 
66,1% per allò que s’exposa en l’apartat b), es regula pel contracte d’homologació de 
preus que es va adjudicar en 2006. En 2011 s’ha adjudicat un nou contracte 
d’homologació. 

5.3.1 Ajornaments de pagament 

D’acord amb el que disposa la Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació que s’ha d’incorporar en la 
memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors 
en operacions comercials, la memòria del grup RTVV conté una nota informativa en la 
qual s’assenyala que, al tancament de l’exercici, l’import pendent de pagament que 
supera el termini màxim legal puja a 82.960.948 euros. Tanmateix, de les mostres 
seleccionades tant en els epígrafs 5.3, 5.4, 6.4, 6.5.2 i 6.5.3 s’han posat de manifest els 
aspectes descrits tot seguit: 

- S’han realitzat o estan pendents de realitzar pagaments, la quantia dels quals 
puja a 83.882.389 euros, que superen el termini contemplat en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. 

- El grup RTVV no ha comptabilitzat ni estimat els interessos meritats al 
tancament de l’exercici per les operacions pendents de pagament que incorren en 
mora. En conseqüència, es desconeix l’efecte que podria tenir sobre els comptes 
anuals l’adequat càlcul i la comptabilitat d’aquest interessos. 
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- Quant a això, hem d’assenyalar que, en 2011, després de sengles reclamacions 
judicials interposades per dos proveïdors, TVV ha satisfet 400.000 euros en 
concepte d’interessos vençuts com a conseqüència de l’impagament del deute en 
els terminis legals. 

5.4 D’altres despeses d’explotació 

En el següent quadre, elaborat en euros, oferim un detall de la composició d’aquestes 
despeses d’explotació registrades en els exercicis de 2010 i 2009 pel grup RTVV. 

 

D’altres despeses d’explotació 2010 2009 Variació 

Arrendaments i cànons 

Comunicacions 

Treballs realitzats per unes altres empreses 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Reparacions i conservació 

Dietes i desplaçaments 

Subministraments 

Serveis de professionals independents 

Tributs 

Despeses FORTA 

Despeses representatives programes 

Primes d’assegurances 

D’altres despeses 

Pèrdues crèdits comercials incobrables 

5.390.704 

3.684.893 

2.949.826 

1.866.968 

1.787.904 

1.648.677 

1.360.924 

338.514 

257.306 

227.989 

207.432 

171.370 

362.896 

10.146.812 

5.193.575 

3.544.174 

3.265.567 

2.838.616 

1.984.548 

1.404.335 

1.495.884 

297.376 

280.981 

313.137 

136.797 

165.550 

160.593 

1.436.141 

3,8% 

4,0% 

(9,7%) 

(34,2%) 

(9,9%) 

17,4% 

(9,0%) 

13,8% 

(8,4%) 

(27,2%) 

51,6% 

3,5% 

126,0% 

606,5% 

Total 30.402.215 22.517.274 35,0% 

Quadre 6 

Com es pot apreciar en el quadre anterior aquestes despeses han augmentat en un 35,0% 
respecte a l’exercici anterior, a causa, en la seua major part, de la correcció valorativa 
registrada com a conseqüència de la situació jurídica de concurs de creditors, en la qual 
es troba incurs un operador televisiu que manté un saldo deutor net favorable a TVV. 

Hem seleccionat una mostra representativa del 34,2% d’aquestes despeses i hem 
observat els següents aspectes: 

- En 2010 estan en vigor set contractes de patrocini publicitari amb entitats 
públiques i privades per un import conjunt de 417.973 euros, dels quals cinc 
s’han formalitzat en l’exercici fiscalitzat. De l’anàlisi d’aquests contractes es 
després el següent: 
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- En la documentació preparatòria dels expedients no queden acreditades 
adequadament ni suficientment les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant els referits contractes. 

- Els expedients no contenen la documentació necessària que permeta 
acreditar l’equivalència de les prestacions contractades i, per tant, 
l’onerositat dels contractes. 

 Així mateix, no es justifica adequadament ni suficientment la no 
utilització dels procediments de contractació prevists en els articles 122 i 
175 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- No existeix evidència documental que acredite que els patrocinats no es 
troben incursos en cap de les prohibicions per a contractar que determina 
la Llei de Contractes del Sector Públic i que estan al dia en el 
compliment de les seues obligacions tributàries i socials. 

- En un dels contractes no existeix evidència que s’haja complit amb la 
clàusula estipulada contractualment, per la qual es requereix que les parts 
contractants practiquen unes liquidacions trimestrals de caràcter 
provisional i una liquidació final. La dita circumstància impedeix que es 
puga comprovar el compliment de les obligacions assumides per part del 
patrocinat. 

- No s’ha comptabilitzat una despesa meritada en 2010, en concepte de 
patrocini publicitari, per import de 57.400 euros. 

- En les factures no consta la data de registre d’entrada ni la que fa referència al 
moment en què s’hi presta conformitat, circumstàncies aquestes que hauria de 
corregir el Grup. 

- S’han contractat de forma independent despeses en concepte de “serveis de 
radiotaxi”, “recanvis de material informàtic”, “material d’oficina” i 
“assessorament comercial”. L’import global de cadascun d’aquests conceptes de 
despesa ha pujat a 73.527 euros, 44.723 euros, 41.357 euros i 33.055 euros, 
respectivament. El règim jurídic que s’hi ha aplicat ha sigut el dels contractes 
menors per raó de la quantia. 

 D’acord amb el que disposa l’article 74 de l’LCSP, les despeses englobades en 
cadascun dels conceptes haurien d’haver-se tramitat de forma conjunta i no de 
forma independent, i ajustar-se, en cada cas, als principis de publicitat i 
concurrència. 

- Hem analitzat despeses pels següents conceptes i imports: “servei de baròmetre 
de la qualitat”, 41.950 euros, “assistència tècnica per esports”, 40.748 euros i 
“manteniment de sistemes informàtics”, 18.792 euros; en els quals no s’ha 



Grup Radiotelevisió Valenciana. Exercici de 2010 

- 443 - 

aplicat, d’acord amb la seua quantia, el principi de concurrència que requereix 
l’LCSP. 

 En el primer dels casos la situació exposada ve determinada perquè el Grup 
RTVV ha pres com a referència el que disposa l’article 154 d) de l’LCSP. 
Tanmateix, en l’expedient no queda suficientment acreditada l’aplicació de 
l’esmentat article. 

 Finalment, hem d’assenyalar que les despeses s’han dut a terme sense haver 
formalitzat el corresponent contracte. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

Després de la publicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, RTVV, d’acord amb el que disposen els articles 3.2 i 3.3 de la dita Llei, 
considera que el seu règim de contractació és el corresponent als poders adjudicadors 
que tenen caràcter d’administració pública. Per la seua banda, tant TVV com RAV 
tenen la consideració de poder adjudicador, definit en l’article 3.3 de la dita Llei. 

Això comporta que RTVV, en la seua activitat contractual, haurà de complir de forma 
íntegra el que disposa l’LCSP. En el cas de TVV i RAV, en la preparació dels 
contractes hauran de seguir les regles establides en l’article 121 de l’LCSP, en tant que 
en l’adjudicació dels contractes aplicaran el que estipula l’article 174 per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, i l’article 175 per als contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. Tot això, pel que fa a les societats mercantils, amb 
independència de les regles generals contingudes en l’LCSP que són aplicables a tot el 
sector públic. 

El 27 de maig de 2009, el director general d’RTVV va aprovar, en virtut del que disposa 
l’article 175 de l’LCSP, la instrucció 3/2009 d’obligat compliment intern, per la qual es 
regulen els procediments de contractació per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada de TVV i RAV. 

Posteriorment, el 14 de desembre de 2010, el director general d’RTVV va aprovar la 
instrucció 9/2010 que substitueix l’anterior des de l’1 de gener de 2011. 

Queda fora de l’àmbit de les anteriors instruccions l’adquisició de programes, així com 
determinades adquisicions de drets d’emissió, antena i coproduccions que es regulen en 
la instrucció 10/2009. Aquests contractes, d’acord amb el que disposa l’article 13 de 
l’LCSP, no es consideren subjectes a regulació harmonitzada, qualsevol que siga el seu 
valor estimat. 

La instrucció 10/2009 té per objecte adequar els processos de presa de decisions i els 
procediments d’adquisició i posada en marxa de produccions, tot perseguint la màxima 
eficiència i transparència en la gestió. Quant a això, es creen dos òrgans col·legiats: la 
Junta Central de Compres i les Comissions Delegades de la dita Junta. 

També es contempla que les adquisicions de drets d’emissió, antena i coproduccions 
han de ser autoritzades per la Comissió Delegada corresponent i quan el seu import 
supere els 150.000 euros, addicionalment per la Junta Central de Compres. 

A més a més, s’hi indica que la contractació d’adquisicions i serveis de producció de 
programes està subjecta als principis de publicitat i concurrència, transparència, 
confidencialitat, igualtat i no discriminació. 
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En la instrucció es considera que tant la contractació de programes que, en major o 
menor mesura, incorporen característiques de naturalesa plàstica o artística, com ara la 
contractació de drets d’emissió, antena i coproduccions, són incompatibles amb 
l’aplicació del principi de publicitat. Quant això, el Grup RTVV hauria de tenir en 
compte que no es pot generalitzar la incompatibilitat amb el principi de publicitat, sinó 
que s’hauria de justificar cas per cas, com es desprén de l’informe 5/2006, de 10 
d’octubre, de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, sobre contractes de compra, desenvolupament, 
producció de programes i temps de difusió en mitjans audiovisuals. 

Per això, recomanem al grup RTVV que adapte, en la seua totalitat, la instrucció 
10/2009 a les previsions contingudes en l’LCSP. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada pel Grup RTVV i contrastada amb l’obtinguda del 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el següent quadre on  
indiquem el nombre i import dels contractes adjudicats en l’exercici mitjançant 
sol·licitud pública d’ofertes (exclosos per tant els regulats per la instrucció 10/2009), 
detallats per tipus i procediments d’adjudicació: 

 

Tipus de contractes 
Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Obres 
Negociat 52.804 100,0% 2 100,0% 

Subtotal 52.804 100,0% 2 100,0% 

Subministraments 
Negociat 1.580.283 100,0% 22 100,0% 

Subtotal 1.580.283 100,0% 22 100,0% 

Serveis 

Obert 931.780 54,9% 8 27,6% 

Negociat 765.958 45,1% 21 72,4% 

Subtotal 1.697.738 100,0% 29 100,0% 

Total 3.330.825  53  

Quadre 7 

6.3 Revisió dels expedients tramitats mitjançant sol·licitud pública d’ofertes 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada mitjançant sol·licitud 
publica d’ofertes pel Grup RTVV en l’exercici de 2010, hem seleccionat una mostra 
detallada en el quadre següent, elaborat en euros, que representa un 36,7% de l’import 
total adjudicat en l’exercici. 
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Número 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

adjudicació 

2010/04 Negociat Subministrament unitat mòbil per a retransmetre Fórmula 1 631.582 

2010/07 Negociat Subministrament i instal·lació d’un decorat 68.651 

2010/11 Obert Assessorament per a desenvolupament i posada en marxa 
d’una plataforma multimèdia 

190.000 

2010/28 Negociat Servei de desenvolupament i instal·lació d’un gestor de 
continguts 

83.900 

2010/35 Negociat Campanya de publicitat nova imatge TVV 67.279 

2010/39 Obert Projecte per a adequar el model organitzatiu i de gestió de 
TVV i RAV 

180.000 

  Total 1.221.412 

Quadre 8 

El treball realitzat ha consistit a comprovar si la tramitació dels contractes s’ajusta a la 
normativa aplicable en els distintes fases de preparació, selecció del contractista i 
adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els documents 
justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, el seu barem i valoració 
en els procediments que ho requerisquen. 

També hem comprovat si la tramitació dels contractes de TVV i RAV segueix el que 
establix la instrucció de contractació 3/2009. 

A més a més, hem dut a cap un seguiment de sis contractes adjudicats en exercicis 
anteriors, que han estat executant-se en 2010. 
 

Número 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Preu 

adjudicació 

2009/02 Negociat Servei de plataforma de gestió de missatges de TVV 71.934 

2009/03 Negociat Subministrament i instal·lació SAI per a centre 
reemissor del Desert de les Palmes a Benicàssim 

63.160 

2009/15 Obert Servei de neteja i jardineria per a RTVV i les seues 
societats 

1.386.599 

2009/16 Obert Servei de manteniment d’infraestructures i 
instal·lacions de RTVV i les seues societats 

944.141 

2009/18 Obert Servei de maquillatge i perruqueria a TVV 319.846 

2009/25 Negociat Servei d’assistència tècnica per a l’elaboració d’un 
projecte tècnic consistent en desenvolupament i posada 
en marxa d’una plataforma multimèdia interactiva 

40.000 

  Total 2.825.680 

Quadre 9 
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Tot seguit comentem els aspectes més rellevants que han sorgit en la revisió dels 
expedients seleccionats. 

6.4 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Actuacions administratives prèvies, adjudicació formalització dels contractes 

a) En els expedients 2010/11 i 2010/39 s’han utilitzat com a criteris d’adjudicació 
la valoració i la qualificació tècnica, amb una ponderació del 60%, sense que 
queden expressament especificats en els plecs els criteris de valoració per a 
aplicar-hi a cadascun. Igualment, aquesta circumstància es dóna per als criteris 
d’adjudicació, valoració tècnica (40%) i assistència tècnica i prestacions 
complementàries (10%), de l’expedient 2010/28. 

 A més a més, en els tres expedients no queda suficientment motivada la 
puntuació atorgada a cadascun dels licitadors pels dits conceptes. 

b) TVV, prenent com a referència el que disposa l’article 154 d) de l’LCSP, ha 
adjudicat l’expedient 2010/04 pel procediment negociat sense publicitat. 
Tanmateix, en l’expedient no queda adequadament acreditada l’aplicació de 
l’esmentat article. 

c) La documentació referida a la licitació i adjudicació dels expedients analitzats de 
2010 no s’ha inserit en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. No 
obstant això, la dita situació s’ha resolt en expedients posteriors als analitzats. 

d) El contracte de l’expedient 2010/04 fixa un període d’execució d’un any 
prorrogable a tres anys més. Tanmateix, en el plec el termini és d’un any, i no es 
contempla la possibilitat de pròrroga. A més a més, l’oferta de l’adjudicatari ve 
referida a un període de quatre anys. 

e) L’oferta tècnica presentada per l’adjudicatari de l’expedient 2010/11 no recull 
tots els requisits determinats en els plecs. 

f) En els expedients 2010/11 i 2010/39 no existeix constància documental que la 
valoració de les proposicions tècniques s’haja efectuat separadament i amb 
anterioritat a l’obertura de les ofertes econòmiques. 

 Quant a això, podem indicar la conveniència que la proposició tècnica aportada 
per cada licitador figure en un sobre diferent al que continga l’oferta econòmica. 

g) En tots els expedients adjudicats en 2010, la comunicació del contracte al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat s’ha efectuat fora del termini 
establit en l’Ordre de 22 de maig de 2010, de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, que dicta normes de funcionament i comunicació de dades 
al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 
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h) En al documentació preparatòria dels expedients adjudicats en 2010 no es deixa 
constància de la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretén cobrir 
mitjançant el contracte projectat ni de la idoneïtat del seu objecte. A més a més, 
no conté la resolució motivada d’inici de l’expedient per part de l’òrgan de 
contractació. 

i) En els expedients 2010/11 i 2010/39 la ponderació de l’oferta econòmica és del 
40%. Quan això, podem indicar que seria aconsellable que la ponderació de 
l’oferta econòmica fóra, si més no, del 50%. 

Execució dels contractes 

j) L’expedient 2010/04 contempla una despesa anual de 631.582 euros. No obstant 
això, les despeses dutes a cap en 2010 superen la dita quantitat en 202.318 euros. 
Això ha vingut motivat perquè l’empresa adjudicatària ha facturat, d’acord amb 
una clàusula que hi va estipular, la citada quantitat en concepte de viatges del 
seu personal. No obstant això, la dita circumstància no venia recollida en els 
plecs que va servir de base per a la licitació. Quant això, el Grup RTVV 
manifesta en al·legacions que es tracta d’uns conceptes subjectes a variables que 
no es podien determinar al redactar els plecs. 

k) En l’expedient 2010/11 ha existit un retard de tres mesos sobre el termini de 
lliurament previst contractualment, sense que s’hi hagen aplicat les 
penalitzacions contemplades en els plecs. En l’expedient no existeix un acord de 
pròrroga o suspensió temporal que justifique les causes del retard. En 
al·legacions, el Grup RTVV indica que el retard no és responsabilitat de 
l’adjudicatari, ja que ve determinat per una exigència de TVV i RAV. 

Contractes menors 

l) La revisió d’una mostra dels expedients d’aquests contractes ha posat de 
manifest que, individualment considerades, aquestes contractacions compleixen 
amb els límits quantitatius i amb els requisits de documentació prevists en 
l’LCSP. No obstant això, hem comprovat que en dos casos, si més no, dels vint-
i-un expedients que conformen la relació remesa, existeixen circumstàncies 
concurrents que fan que el seu objecte forme, a judici d’aquesta Sindicatura, una 
unitat operativa i funcional. En conseqüència s’haurien d’haver tramitat 
mitjançant el procediment negociat, i ajustar-se als principis de publicitat i/o 
concurrència i a allò que disposa l’article 74 de l’LCSP. 

m) Recomanem la implantació d’una aplicació informàtica per al registre, amb una 
numeració correlativa, de tots i cadascun dels expedients de contractes menors, 
que permeta emetre informes i llistes de gestió per cadascuna de les seues 
característiques. 
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6.5 Anàlisi dels expedients d’adquisició de programes i productes per a 
l’emissió 

Com indiquem en l’apartat 6.1, la contractació de tots aquelles despeses relatives a 
l’adquisició o producció de programes, així con l’adquisició de drets d’emissió, antena i 
coproduccions, són regulades per la instrucció 10/2009. 

6.5.1 Consideracions generals 

- Amb independència del que assenyala l’apartat 6.1 respecte a l’adequada 
aplicació del principi de publicitat que es deriva del contingut de les 
instruccions, en els programes seleccionats no s’han sol·licitat ofertes 
alternatives ni s’ha justificat la no aplicació, com exigeix l’article 175 de 
l’LCSP. 

- No es remet al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat la informació 
relativa a aquests contractes. 

6.5.2 Adquisició de contractes 

En el següent quadre, elaborat en euros, detallem la mostra seleccionada per a la revisió 
de la contractació de les produccions pròpies adquirides per TVV en l’exercici. 

 

Núm. 
Descripció 
Programa 

Minuts 
Cost per 

programa 

D’altres 
costs 

externs 

Total costs 
externs 

Audiència 

1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

5 P 

6 P 

7 P 

8 P 

Telenovel·la 

“Talkshow” infantil 

Programa musical 

Programa divulgatiu 

Programa divulgatiu 

Documental 

“Docureality” 

Obra audiovisual 

270 

120 

150 

30 

30 

50 

50 

120 

35.625 

66.895 

107.317 

2.600 

17.291 

30.530 

43.249 

1.380.000 

4 

13.299 

96 

651 

15 

0 

18 

0 

35.629 

80.194 

107.413 

3.251 

17.306 

30.530 

43.267 

1.380.000 

9,2 

6,5 

5,7 

0,8 

8,0 

7,5 

6,7 

Pend. emis. 

Quadre10 

Tot seguit descrivim els aspectes més significatius observats en la revisió dels 
programes analitzats, que regeix en la seua totalitat la instrucció 10/2009: 

- Igual que en exercicis precedents, recomanem que, amb caràcter previ a 
l’adquisició d’un programa, s’estime el cost que s’hi impute i els ingressos de 
publicitat derivats de la seua emissió i induïts per l’audiència que es preveja 
obtenir. A més a més, una vegada emés el programa, s’hauria de conèixer la seua 
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rendibilitat, prèvia comparació dels costs reals associats al programa amb els 
ingressos efectivament obtinguts derivats de la seua emissió. 

- També reiterem les recomanacions relatives a l’elaboració de normes sobre els 
preus per a satisfer a les productores i la justificació en els expedients per la no 
utilització de personal propi. 

- Entre els objectius de la instrucció 10/2009 figuren la inclusió d’importants 
clàusules per a incorporar en els contractes subscrits amb productores i la 
comprovació efectiva de la despesa realitzat amb el pressupost aprovat. No 
obstant això, aquests aspectes no s’han tingut en compte en alguna de les 
produccions analitzades. Ans al contrari, s’han suprimit clàusules contractuals 
restrictives per a les productores i favorables per a TVV. 

- Els contractes dels programes, que integren la mostra objecte de revisió, 
contemplen la possibilitat que TVV, amb anterioritat a la data de finalització 
prevista, els rescindisca en cas que no s’arribe a una audiència determinada. 
Malgrat que cap dels programes ha assolit aqueixos nivells d’audiència, TVV no 
ha exercit aqueixa facultat. S’haurien de justificar, per tant, les causes per les 
quals es continua amb l’emissió de produccions que no assoleixen els objectius 
d’audiència prevists. 

- Amb caràcter previ a la formalització de qualsevol contracte d’adquisició de 
programes, TVV ha de sol·licitar i obtenir de les productores l’adequada 
justificació, per part d’aquestes productores, de l’obtenció dels drets de 
propietat, per a la seua corresponent cessió a TVV a la signatura del contracte. 

- Formen part dels costs de producció, els percentatges aplicats en concepte de 
benefici industrial i plus d’audiència. Els tipus aplicats, però, difereixen en cada 
programa. A fi d’aconseguir una millora en la gestió de la despesa realitzada en 
concepte de produccions contractades, recomanem que s’establisquen uns tipus 
de referència i que s’apliquen de manera uniforme a totes les produccions. 

- També s’inclouen entre els costs de producció una sèrie de partides que tenen la 
consideració de despeses fixes de l’activitat habitual de les productores, per la 
qual cosa no haurien de formar-ne part. Recomanem, per tant, que s’establisquen 
uns límits per a tals despeses, ja que aquestes despeses haurien de quedar 
englobades en la partida de benefici industrial, comentada en el paràgraf 
anterior. 

- Els expedients haurien de contenir la documentació justificativa suficient que 
permeta comprovar el compliment de les clàusules contractuals per part de les 
productores. 

- Els contractes de producció de programes subscrits amb les productores 
contemplen la possibilitat d’ampliar o reduir el nombre de programes. No 
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obstant això, quan la dita variació es produeix no queda sustentada mitjançant la 
formalització del corresponent acord subscrit per les dues parts. 

- Els contractes dels programes “5P” i “7P” contemplen un període de pagament 
que excedeix el termini màxim previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual cosa s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

- A diferència de la resta, en els programes “1P” i “6P”, que estan produïts per la 
mateixa productora, el percentatge de benefici industrial que ha d’abonar TVV 
(12%), inclou, entre la base per al seu càlcul, el cost de la Seguretat Social, sense 
que el dit aspecte quede justificat en l’expedient. 

- La productora del programa “8P” ha rebut de l’empresa de la Generalitat, Ciutat 
de la Llum, 140.000 euros pel patrocini del llargmetratge. Quant a això, 
recomanem que en cas que tinguen lloc situacions com l’anterior, es contemple 
contractualment un descompte en el preu que ha de satisfer TVV per igual 
quantia a la de la subvenció concedida per la Generalitat o qualsevol entitat que 
en depenga. 

- Entre els justificants, d’execució de la despesa, aportats per les productores 
s’han posat de manifest les següents deficiències: 

- Programa “1P”. Figura una factura de la despesa en concepte de treballs 
de sonorització realitzats per la pròpia empresa productora, per import de 
12.000 euros, en la qual no s’especifica el nombre d’unitats ni el preu 
unitari aplicat a cadascuna. 

 D’altra banda, consta en l’expedient un certificat de la productora que 
s’han aplicat preus de mercat. Aquest justificant, en ser emés per la 
productora, manca de la independència adequada. 

- Programa “8P”. Existeixen justificants de lloguers d’apartaments, per 
import de 2.000 euros, inadequadament complimentats, ja que falten, 
entre d’altres requisits legals, el NIF del perceptor, la base imposable i 
l’IVA aplicat. 

- S’ha autoritzat la despesa dels programes “1P” i “6P” sense que existisca 
consignació pressupostària suficient. D’altra banda, l’autorització de la despesa 
del programa “4P” s’ha efectuat amb posterioritat a la formalització del 
contracte. 

6.5.3 Adquisició de drets d’emissió esportius 

Dels contractes d’emissió de drets esportius formalitzats en l’exercici fiscalitzat, hem 
seleccionat dos expedients que mostrem en el quadre següent, elaborat en euros: 
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Equip Partits 
D’altres drets i 

col·laboració comercial 
Total 

Euroleague Properties Basket 

Llevant, U.D, S.A.D. 

Ros Casares Basket València 

Alacant, C.F. 

Ontinyent, C.F. 

400.000 

150.000 

56.000 

50.000 

50.000 

0 

0 

10.000 

10.000 

10.000 

400.000 

150.000 

66.000 

60.000 

60.000 

Quadre 11 

Tot seguit comentem els aspectes més significatius observats en la revisió d’aquestes 
adquisicions. 

- Amb l’excepció del primer dels contractes, els quatre restants contemplen un 
període de pagament que excedeix el termini màxim previst en la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, que establix mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

- L’adquisició de drets d’emissió de partits amistosos hauria de ser precedida per 
una anàlisi rigorosa dels preus que s’han de satisfer en comparació amb els preus 
de mercat, i tenir en consideració, en tot cas, els possibles ingressos que 
s’obtinguen per la seua emissió. 

- En relació amb les quantitats que s’han de satisfer en concepte d’altres drets i 
col·laboració comercial, en l’expedient hauria de figurar un informe de la 
necessitat de la seua contractació o dels ingressos probables que se n’obtinguen. 

- No s’han tramitat pel òrgans col·legiats prevists en la normativa interna. 

- En dos casos, l’autorització de la despesa s’ha efectuat amb posterioritat a la 
formalització del contracte i disputa dels partits. D’altra banda, en dos casos 
l’import de la despesa executada supera la inicialment aprovada. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables 
del grup RTVV han d’adoptar les mesures correctores per tal que no es tornen a repetir 
en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit, i en 
destaquem prèviament les que vam realitzar en informes d’anys anterior i que han sigut 
ateses pel Grup RTVV. 

Podem destacar que el Grup RTVV, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes 
de 28 d’abril de 2911, ens ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les 
incidències assenyalades en l’Informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de 
comprovació en el curs de la present fiscalització. 

a) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d’exercicis anteriors. 

a.1) Hauria de tenir-se en compte el que indica l’apartat 5.1 en relació amb el 
que establix l’article 19.2 de VIII Conveni Col·lectiu. 

a.2) S’hauria de regular en una circular interna tant les contractacions del 
personal directiu com les condicions laborals i retributives que s’hi 
puguen aplicar, segons que s’indica en l’apartat 5.1. 

a.3) Els conceptes retributius “Pactes de rodatge” i “Pactes addicionals” 
haurien de quedar adequadament motivats en l’expedient i ser regulats en 
la normativa interna, conformement al que s’indica en l’apartat 5.1. 

a.4) Hauria d’observar-se el que s’exposa en l’apartat 5.1 en relació amb la 
comptabilitat dels béns adscrits i amb els indicis de deteriorament de 
l’immobilitzat material. 

a.5) Com s’assenyala en l’apartat 5.1, l’adquisició de qualsevol tipus de 
producció hauria de realitzar-se d’acord amb les necessitats de 
programació. 

a.6) En tots el casos, les sol·licituds de despesa s’haurien de complimentar de 
forma adequada, i confeccionar-se amb anterioritat a l’execució de la 
despesa i ajustar-se al crèdit disponible, com s’indica en l’apartat 5.3. 

a.7) Tant l’adquisició de partits amistosos de futbol com els pagaments 
efectuats per d’altres drets i col·laboració comercial, haurien de venir 
precedits d’una anàlisi rigorosa dels preus que s’han de satisfer i dels 
possibles ingressos que se’n puguen obtenir, d’acord amb el que 
comentem en els apartats 5.3 i 6.5.3. 
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a.8) En relació amb les despeses d’adquisició, haurien d’observar-se les 
recomanacions exposades en l’apartat 6.5.2, en especial pel que fa a: 

- Estimació amb caràcter previ a l’adquisició d’un programa tant 
del seu cost total com dels ingressos que es preveja obtenir-ne. 

- Elaboració de les normes sobre el preus que s’hagen de satisfer a 
les productores i la justificació en els expedients de la no 
utilització de personal propi. 

- No ultrapassar el pressupost autoritzat, i ajustar, a més a més, la 
despesa que s’haja de realitzar al desglossament aprovat. 

b) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici de 2010: 

b.1) TVV hauria de reclassificar com de dubtós cobrament i efectuar una 
correcció valorativa de l’import que deuen dues televisions locals, que 
s’hi ha fet referència en l’apartat 5.1. A més a més, s’haurien 
d’intensificar les gestions tendents a la seua percepció o adoptar les 
mesures que es deriven de l’impagament. 

b.2) L’adquisició de drets adquirits en concepte de “retransmissions 
esportives” hauria d’estar subjecta al que s’indica en l’apartat 5.3. 

b.3) La instrucció de contractació 10/2009 hauria d’adaptar-se al que establix 
l’LCSP, d’acord amb el que s’indica en l’apartat 6.2. 

b.4) Per a una millora de la gestió contractual dels expedients tramitats 
mitjançant sol·licitud pública d’ofertes, haurien d’atendre les indicacions 
i recomanacions posades de manifest en l’anàlisi dels expedients de 
contractació en l’apartat 6.4. Especialment en allò que es referix a: 

- Que la ponderació de l’oferta econòmica, en tots els expedients, 
hauria de ser del 50%, si més no. 

- Que s’implante una aplicació informàtica per al registre, amb una 
numeració correlativa, de tots i cadascun dels expedients de 
contractes menors, que permeta emetre informes i llistes de gestió 
per cadascuna de les seues característiques. 

b.5) D’allò que s’exposa en l’apartat 6.5.2, se n’hauria de tenir en compte el 
següent, en relació amb l’adquisició de programes: 

- Amb caràcter previ a la formació d’un contracte, s’hauria de 
sol·licitar, i obtenir de les productores, l’adequada justificació de 
l’obtenció dels drets de propietat. 
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- Establir uns tipus de referència per al benefici industrial i el plus 
d’audiència que hagen d’obtenir les productores, i aplicar-los de 
manera uniforme per a totes les produccions. 

- Respectar la clàusula contractual que establix que les despeses 
suportades en concepte de “Personal” han de tenir caràcter limitat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP VAERSA, VALENCIANA D’APROFITAMENT 
ENERGÈTIC DE RESIDUS 
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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 disposa el 
Programa Anual d'Actuació de 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les àrees comptables “Inversions” i “Existències”, reflectides en els 
comptes anuals consolidats de l’exercici de 2010 de VAERSA, Valenciana 
d'Aprofitament Energètic de Residus, SAU, i les societats dependents (d’ara endavant 
Grup VAERSA o la Societat) es presenten de forma adequada, conformement als 
principis comptables que hi són d’aplicació; així com verificar el compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici, en relació amb les 
àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern de la societat dominant VAERSA, relacionats amb 
les àrees citades. En els diferents apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions 
que hauran de ser objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la 
Societat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals consolidats del Grup VAERSA estan formats pel balanç consolidat 
a 31 de desembre de 2010, el compte de pèrdues i guanys 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 anual acabat en la dita data, i els adjuntem 
íntegres, juntament amb l'informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Els dits 
comptes foren formulats pels administradors de la Societat dominant el 31 de març de 
2011, aprovats per la Junta General d'Accionistes el 24 de juny i presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), juntament 
amb l'informe d’auditoria de comptes anuals consolidats, el 29 de juny de 2011. 

L’esmentat informe d’auditoria –obligatori segons la legislació mercantil–, és al mateix 
temps 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 
un advertiment per una limitació a l’abast, referida a la cessió gratuïta de la gestió de 
l’ecoparc de Benidorm, i un paràgraf d’èmfasi per una incertesa respecte al compliment 
del principi d’empresa en funcionament de la societat participada RIMASA. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar si és adequada l’aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada 
amb les àrees d’inversió i existències, que comprenen els epígrafs del balanç 
“Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat material”, “Inversions en empreses del Grup i 
associades a llarg termini”, “Deutors comercials no corrents”, “Existències i creditors 
comercials i d’altres comptes per pagar” i “Clients, empreses del grup i associades 
(Generalitat Valenciana)”, així com aquells altres epígrafs del balanç i del compte de 
pèrdues i guanys relacionats amb la fiscalització dels anteriors. La fiscalització ha 
comprés també comprovar si la formalització i presentació dels comptes anuals és 
adequada. 

Així mateix, s'ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l'informe de fiscalització de l’exercici de 2009. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que s’han considerat 
pertinents, conformement als "Principis i normes d’auditoria del sector públic", 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l'Estat Espanyol, i a les "Normes tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes recollides en el “Manual de fiscalització” 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 d’aplicació en 
aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment per part del Grup 
VAERSA de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i l’activitat 
contractual, en relació amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici terminat el 31 de 
desembre de 2010. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en la normativa següent: 

Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Pressuposts per a 
l’exercici de 2010. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Societat de Capital. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1564/1989, de 22 de desembre. 

- Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat pel 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 

Normes específiques de VAERSA 

- Llei 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell, de mesures urgents per agilitar 
l’exercici d’activitats productives i creació d’ocupació. 

- Estatuts de les societats que conformen el Grup. 

Contractació 

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre; 
31/2007, de 30 d’octubre i 29/1998, de 13 de juliol. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes de Sector Públic. 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la LCAP. 

- 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 
de contractes i contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana 
i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

- 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. 

L’anàlisi del perfil de contractant i de les instruccions de contractació de VAERSA, així 
com el seguiment de les incidències posades de manifest en el nostre informe de 
fiscalització de l’exercici anterior sobre l’adequat compliment de la LCSP, pel que fa a 
aquests aspectes per part de les entitats dependents de la Generalitat, s’aplega en 
l’informe especial de seguiment dels treballs realitzats en la fiscalització de l’exercici de 
2009. 

Normes comptables 

- Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, per mitjà del qual s’aproven les 
normes de formulació de comptes anuals consolidats i es modifica el Pla 
General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses 
aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre. 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Reial Decret 1815/1991, de 20 de desembre, per mitjà del qual s’aproven les 
normes de formulació de comptes anuals consolidats. 

- Reial Decret 1643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. Normes d’adaptació a les empreses constructores, 
aprovades per Ordre de 27 de gener de 1993. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre el reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, del Ministeri d’Hisenda per la qual 
s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies (aplicable a les empreses públiques que hagen 
formulat els seus comptes anuals amb posterioritat al 26 de març de 2010). 
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- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 
de Comptes sobre la informació que s’ha d’incorporar a la memòria dels 
comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en 
operacions comercials. 

- 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 a què estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per la qual s’aprova la informació que han de retre les empreses 
públiques. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies indicats en els paràgrafs següents que 
afecten o podrien afectar de forma significativa l’adequació de les àrees fiscalitzades als 
principis comptables que hi són d’aplicació, així com l'adequada presentació dels 
comptes anuals. 

a) Com diem en l’apartat 5.1 a, VAERSA hauria de donar de baixa l’ajust efectuat 
en l’exercici 2008 pel qual es minorava el saldo del compte de patrimoni net 
“Subvencions de capital” en 3.336.653 euros, amb abonament al compte de passiu 
“Passius per diferències temporànies imposables”, tenint en compte les pèrdues 
acumulades d’exercicis anteriors que es troben pendents de compensar fiscalment. 

b) El març de 2011 VAERSA va presentar davant l’AEAT una sol·licitud de 
devolució d’ingressos indeguts per la liquidació de l’IVA corresponent al període 
impositiu de l’exercici 2007, per import de 2.809.477 euros, perquè entenia que 
l’Administració tributària podria considerar que els serveis prestats a la 
Generalitat són operacions no subjectes a aquest impost. Aquest canvi 
d’interpretació tributària podria tenir un efecte significatiu en els comptes anuals 
de l’exercici 2010 i anteriors no prescrits per una quantia que no hem pogut 
estimar (vegeu l’apartat 5.1). 

c) No hem pogut verificar la raonabilitat dels saldos deutors mantinguts amb les 
conselleries d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, per imports de 3.217.378 euros i 11.866.740 euros, 
respectivament, ja que els saldos no han estat conciliats i la informació que ens 
han donat totes dues conselleries és incompleta (vegeu l’apartat 5.1). 

d) Com dèiem en l’Informe de fiscalització de l’exercici 2009, no poguérem 
comprovar la raonabilitat de les baixes comptabilitzades com a conseqüència de 
l’incendi que hi hagué en la planta de classificació d’envasos de Benidorm, per un 
import net de 2.098.800 euros, ja que no obtinguérem justificació documental 
adequada i suficient tant de la valoració de danys que havia fet l’entitat 
asseguradora com de l’estimació que n’havia fet VAERSA (vegeu l’apartat 5.2.2). 

e) L’adequada valoració de les plantes de tractament de residus comptabilitzades pel 
Grup VAERSA es troba condicionada a l’adequada estimació del seu valor 
recuperable, tal com indica l’apartat 5.2.2 d). 

En addició a això, indiquem tot seguit altres aspectes d’interès que s’han posat de 
manifest en el curs de la fiscalització. 

a) A conseqüència de les pèrdues acumulades, i igual que en l’exercici anterior, al 
tancament de l’exercici, la societat RIMASA es troba en el supòsit de causa de 
dissolució que preveu l’article 363 de l’LSC, ja que el seu patrimoni net queda 
reduït a una quantitat inferior a la meitat del capital social. 
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Com diem en l’apartat 5.1, el 2011 la Junta General de la Societat ha adoptat les 
mesures necessàries per a restablir l’equilibri patrimonial. No obstant això, el 
finançament d’aquests desequilibris patrimonials hauria d’anar acompanyat de 
mesures excepcionals de caràcter estructural en el marc d’un pla de viabilitat a 
mitjà i llarg termini. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que assenyalem en l’apartat 2.2, s’han 
posat de manifest durant l’exercici 2010 els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics amb relació a les àrees fiscalitzades. 

a) En la revisió que hem dut a terme sobre una mostra de pagaments en operacions 
comercials, s’ha posat de manifest que s’han fet, o estan pendents de fer-se, 
pagaments per un import significatiu que superen el termini que estableix la Llei 
3/2004. 

b) En els apartats 6.4 i 6.5 assenyalem els incompliments observats en determinats 
contractes de les normes generals de contractació i dels principis licitatoris que 
preveuen l’article 174, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada, i el 
175, per a la resta. 

  



Grup VAERSA. Exercici de 2010 

- 464 - 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la societat dominant 

VAERSA es va constituir mitjançant escriptura pública el 31 de gener de 1986 amb la 
denominació Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA, i es configurava 
com a empresa pública, amb la Generalitat com a accionista únic a partir de 1989. La 
Junta General Extraordinària d’Accionistes tinguda el 26 d’octubre de 1995 acordà de 
canviar la denominació de la societat i adoptar la de VAERSA, Valenciana 
d’Aprofitament Energètic de Residus, SA. 

L’objecte social de VAERSA inclou, entre d’altres, les activitats següents: tractament i 
gestió de residus, manteniment i protecció de les condicions ambientals de qualsevol 
espai natural, protecció de la flora i fauna i els recursos forestals i aqüífers, lluita contra 
incendis, estudis mediambientals, construcció civil i prestació de serveis 
mediambientals i també l’execució i millora d’estructures i produccions agràries. Així 
mateix,VAERSA podrà arrendar i sotsarrendar qualsevol tipus de béns mobles i 
immobles relacionats amb les activitats anteriors, que podran ser desenvolupades 
mitjançant la titularitat d’accions en societats d’objectiu anàleg. 

L’article 4 del Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell, de mesures urgents per a 
agilitar el desenvolupament d’activitats productives i la creació d’ocupació estableix 
que “VAERSA té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la 
Generalitat. En la seua virtut, l’entitat VAERSA quedarà obligada a executar els treballs 
i activitats que, inclosos en el seu objecte social, li encomanen cadascun dels 
departaments en què s’estructura la Generalitat, les seues entitats i centres adscrits i els 
poders adjudicadors que en depenen, i donarà una especial prioritat a les que s’ordenen 
a conseqüència de les situacions d’emergència que es declaren.” 

4.2 Estructura del Grup 

El grup de societats, a l’únic efecte de la consolidació de comptes, el forma VAERSA, 
com a societat dominant, i les seues societats dependents, tal com estableix la normativa 
comptable aplicable, fonamentalment el Codi de Comerç, el Pla General de 
Comptabilitat i les normes per a formular els comptes anuals consolidats. Referent a 
això, l’article 1r d’aquestes normes defineix la societat dominant com aquella que 
exerceix o pot exercir, directament o indirecta, el control sobre d’altres, entenent el 
control com el poder de dirigir les polítiques financeres i d’explotació d’una entitat. 

El Grup VAERSA el formen VAERSA, societat dominant, i les seues societats 
dependents, que, segons la memòria consolidada de l’exercici 2010, són les tres a la 
data de tancament: 
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Societats dependents Activitat Localitat Participació 

Residus Industrials de la Fusta i Afins, SA Transferència de residus Xiva 100,00% 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA Transferència de residus Dènia 93,34% 

Reciclats i Compostatge “Piedra Negra”, SA Tractament de residus Xixona 51,01% 

Quadre 1 

En virtut de l’article 5.2 del TRLHPG, les tres societats dependents de VAERSA tenen 
la consideració d’empreses de la Generalitat, ja que la dominant té una participació 
majoritària en els seus respectius capitals socials. Per tant, aquestes societats són 
subjectes al règim de comptabilitat pública, cosa que comporta l’obligació de retre 
comptes a la Sindicatura de Comptes per mitjà de la Intervenció General de la 
Generalitat. De més a més, per la seua condició de societats anònimes, s’han d’atenir a 
les disposicions que estableix la Llei de Societats de Capital. 

El conjunt consolidable el formen les societats del grup, que consoliden pel mètode 
d’integració global. A més de les societats dependents, n’hi ha d’altres que intervenen 
en la consolidació, com ara les societats associades que defineix l’article 5 de les 
normes per a formular comptes anuals consolidats. El perímetre de consolidació el 
componen les societats que formen el conjunt consolidable i les societats associades que 
consoliden pel mètode de posada en equivalència. 

En aquest sentit, la memòria consolidada indica que, a 31 de desembre de 2010, hi ha 
una societat associada, Tècniques i Tractaments Energètics de Residus, SA, constituïda 
el 12 de setembre de 2005 amb un capital social de 6.000.000 d’euros, en què VAERSA 
participa en un 30% i exerceix una influència significativa en la seua gestió. En el 
moment d’elaborar aquest Informe (octubre de 2011) els comptes anuals formulats 
d’aquesta societat es troben pendents d’aprovació. 

VAERSA, com a societat dominant del grup, és subjecta a l’obligació de formular 
comptes anuals consolidats, tal com estableix l’article 42 del Codi de Comerç. 

Finalment, VAERSA és entitat fundadora i membre del patronat de la Fundació de la 
Comunitat Valenciana per al Medi Ambient, que té per objecte social, fonamentalment, 
defensar el medi ambient. 

4.3 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Com es desprèn de l’informe de gestió dels comptes anuals consolidats, el Grup 
VAERSA ha desenvolupat una àmplia activitat en la gestió i millora del medi ambient 
per mitjà de tres línies d’actuació: 

     - Tractament de residus 

     - Millora i conservació del medi natural 

     - Obres i infraestructures agràries i hidràuliques 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals i consolidació 

De la revisió formal dels comptes presentats s’han posat de manifest els aspectes 
següents 

a) Com dèiem en els informes de fiscalització dels exercicis 2008 i 2009, VAERSA 
va disminuir el compte de patrimoni net “Subvencions de capital” en 
3.336.653 euros per tal de registrar el possible efecte impositiu que pogués tenir 
lloc en exercicis futurs. Aqueixa disminució s’efectuà amb abonament al compte 
de passiu “Passius per diferències temporànies imposables”. Referent a això, 
considerem que VAERSA hauria de donar de baixa l’ajust anterior tenint en 
compte les pèrdues acumulades d’exercicis anteriors que es troben pendents de 
compensar fiscalment. 

b) Com a conseqüència de les pèrdues acumulades, en RIMASA el patrimoni net a 
31 de desembre de 2010 presenta un valor negatiu de 313.615 euros. Per 
consegüent, aqueixa societat, igual que en l’exercici anterior, es troba en un dels 
supòsits de dissolució que preveu l’article 363 de la Llei de Societats de Capital, 
atès que el seu patrimoni net ha descendit per sota de la meitat del seu capital 
social. 

A aquest efecte, la Junta General de la Societat, el 9 de maig de 2011, va aprovar 
una operació simultània d’augment de capital per 526.500 euros i reducció del 
capital pel mateix import per compensar les pèrdues. No obstant això, el 
finançament d’aquests desequilibris patrimonials hauria d’anar acompanyat de 
mesures excepcionals de caràcter estructural en el marc d’un pla de viabilitat a 
mitjà i llarg termini. 

c) Tal com indica la nota de la memòria consolidada relativa a fets posteriors, en 
març de 2011 VAERSA va presentar davant l’AEAT una sol·licitud de devolució 
d’ingressos indeguts per la liquidació de l’IVA corresponent al període impositiu 
de l’exercici 2007, per import de 2.809.477 euros, ja que entén que 
l’Administració tributària podria considerar que els serveis prestats a la 
Generalitat són operacions no subjectes a aquest impost. Aquest canvi 
d’interpretació tributària podria tenir un efecte significatiu en els comptes anuals 
del ‘exercici 2010 i anteriors no prescrits, amb una quantificació total que no hem 
pogut estimar. 

d) En la revisió del contingut de la memòria consolidada s’ha posat de manifest, 
entre d’altres, els aspectes que descrivim tot seguit, els quals havíem també 
assenyalat en informes de fiscalització d’exercicis anteriors: 

- En la nota 17 corresponent a “Existències” no s’inclou la següent informació 
prevista en les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les 
empreses constructores, aplicable a VAERSA: quantia dels compromisos ferms 
de compra, informació sobre l’obra certificada i pendent de certificar i les 
imputacions de costs indirectes i amortitzacions. 
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- La memòria hauria d’informar, així mateix, dels treballs realitzats per 
subcontractistes, de la classificació de les vendes i dels contractes pendents de 
començar, i també dels que estan en curs; per a aquests darrers hauria d’indicar 
l’obra facturada i la que es troba pendent de realitzar. 

e) La nota 31 de la memòria consolidada relativa a la informació que cal 
subministrar sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors, com 
estableix la disposició addicionat tercera de la Llei 15/2010, indica que el saldo 
pendent de pagament als proveïdors que al tancament de l’exercici acumula un 
ajornament superior al termini legal de pagament puja a 7.312.465 euros, 
4.972.412 euros dels quals corresponen a la societat dominant. 

En la revisió que hem fet de la nota anterior i també de les comprovacions que 
hem fet en l’examen de les àrees “Immobilitzat”, “Existències i contractació”, 
hem constatat que les xifres anteriors no reflecteixen l’import real de saldo ajornat 
que al tancament de l’exercici supera el termini màxim legal sense que haja estat 
possible quantificar la diferència que, no obstant això, estimem que no serà 
significativa. 

f) VAERSA no ha comptabilitzat ni quantificat els interessos per mora meritats i 
pendents de pagament al tancament de l’exercici; no hem pogut, doncs, estimar-ne 
l’import raonablement. 

g) No hem pogut verificar la raonabilitat dels saldos deutors que la societat manté 
amb les conselleries d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per imports de 3.217.378 euros i 
11.866.740 euros, respectivament, ja que els saldos no han estat conciliats i la 
informació que hem obtingut de totes dues conselleries és incompleta. 

h) Hem analitzat una mostra de saldos que VAERSA deu a proveïdors i creditors 
mitjançant la revisió de les confirmacions de saldos i mitjançant altres 
procediments d’auditoria alternatius, que representa un 50,1% d’aquests saldos a 
31 de desembre de 2010. Com a resultat d’aquesta revisió cal dir que, en general, 
els saldos analitzats han resultat conformes i no hi hem observat diferències 
significatives. 

5.2 Balanç consolidat 

El balanç consolidat del Grup VAERSA a 31 de desembre de 2010, en euros, juntament 
amb les xifres corresponents a l’exercici 2009, és el següent: 
  



Grup VAERSA. Exercici de 2010 

- 468 - 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 60.615.394 55.843.360 8,5% 

Immobilitzat intangible 643.813 795.777 (19,1%) 

Immobilitzat material 56.647.686 51.813.936 9,3% 

 - Terrenys i construccions 31.982.210 30.240.049 5,8% 

 - Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 24.247.226 20.354.990 19,1% 

 - Immobilitzat en curs i acomptes 418.250 1.218.897 (65,7%) 

Inv. empreses del Grup i associades a llarg termini 1.423.616 1.400.608 1,6% 

Inversions financeres a llarg termini 125.130 122.088 2,5% 

Actius per impost diferit 126.012 19.186 556,8% 

Deutors comercials no corrents 1.649.137 1.691.765 (2,5%) 

ACTIU CORRENT 107.567.347 129.218.277 (16,8%) 

Existències 56.750.428 60.562.699 (6,3%) 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 30.918.799 33.247.432 (7,0%) 

Inversions financeres a curt termini 4.791.984 38.319 - 

Periodificacions a curt termini 285.453 161.116 77,2% 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 14.820.683 35.208.711 (57,9%) 

Total actiu 168.182.741 185.061.637 (9,1%) 

        

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació  

PATRIMONI NET 25.107.577 25.769.078 (2,6%) 

Fons propis 13.786.082 13.402.955 2,9% 

   Capital 7.169.930 7.169.930 0,0% 

   Reserves 6.129.689 2.265.612 170,6% 

   Resultats d’exercicis anteriors 0 (2.501) 100,0% 

   Reserves en societats consolidades 88.714 374.532 (76,3%) 

   Resultat de l’exercici consolidat 315.070 3.773.951 (91,7%) 

   Resultat de l’exercici atribuït a socis externs 82.679 (178.569) 146,3% 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 7.159.043 7.793.823 (8,1%) 

Socis externs 4.162.452 4.572.300 (9,0%) 

PASSIU NO CORRENT 45.519.789 47.831.999 (4,8%) 

Provisions a llarg termini 11.735.146 6.973.134 68,3% 

Deutes a llarg termini 30.285.529 36.946.435 (18,0%) 

Passius per impost diferit 3.499.114 3.912.430 (10,6%) 

PASSIU CORRENT 97.555.375 111.460.560 (12,5%) 

Deutes a curt termini 9.063.993 7.578.798 19,6% 

Creditors comercials i altres comptes per pagar 88.491.382 103.881.762 (14,8%) 

Total patrimoni net i passiu 168.182.741 185.061.637 (9,1%) 

Quadre 2 
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5.2.1 Immobilitzat intangible 

La composició i el moviment d’aquest epígraf en l’exercici 2010 són els que veiem en 
el quadre següent, expressats en euros: 

 

Comptes 31-12-2009 Addicions Baixes 31-12-2010 

Propietat industrial 36.732 0 0 36.732 

Drets de traspàs 1.885.454 0 0 1.885.454 

Aplicacions informàtiques 449.240 61.715 (46.270) 464.685 

Immobilitzat en curs 0 13.223 0 13.223 

Valor total 2.371.426 74.938 (46.270) 2.400.094 

Amortitzacions (1.575.650) (226.901) 46.270 (1.756.281) 

Immobilitzat intangible net 795.777     643.813 

Quadre 3 

El saldo del compte “Drets de traspàs” inclou 1.867.423 euros corresponents a les 
inversions esmerçades a condicionar els accessos a la planta de tractament de Xixona, ja 
que s’ha considerat que formen part del preu d’adquisició del dret de superfície atorgat 
per l’ajuntament de l’esmentada localitat. 

En els informes de fiscalització dels exercicis 2008 i 2009 indicàvem que aquestes 
inversions s’haurien d’haver considerat com un arrendament operatiu amb pagament 
anticipat del preu, igual que el dret d’ús de les instal·lacions de Benidorm. 
Consegüentment, al tancament de l’exercici 2010, VAERSA ha de registrar la baixa del 
valor net comptable de les esmentades inversions en “Immobilitzat intangible” i l’alta 
en “Deutors comercials no corrents” pel seu valor autoritzat, que la dita data ascendeix a 
1.041.666 euros. Cal actualitzar aquest import anualment segons el tipus d’interès que 
hi haja en el moment inicial. Així mateix, amb caràcter anual, cal registrar la despesa 
per arrendament a càrrec de “D’altres despeses d’explotació”. 

5.2.2 Immobilitzat material 

En el quadre següent, elaborat en euros, mostrem la composició i els moviments 
registrats en l’exercici dels elements que integren l’immobilitzat material del Grup 
VAERSA: 
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Comptes 
Saldo a 

31-12-2009 
Addicions Baixes Traspassos 

Saldo a 

31-12-2010 

Instal·lac. tècniques i maquinària 39.260.189 8.234.858 (44.705) 0  47.450.342 

Terrenys i construccions 40.450.359 1.654.850 (260.624) 1.564.805 43.409.390 

Elements de transport 630.243 3.951.465 0 0  4.581.708 

D’altres instal·lacions utillatge i 
mobiliari 

1.270.702 146.125 0 9.293 1.426.120 

D’altre immobilitzat 551.069 172.063 (11.712) 0  711.420 

Acomptes i immobilitzat en curs 1.218.897 764.158 0 (1.564.805) 418.250 

Valor total 83.381.459 14.923.520 (317.041) 9.293 97.997.230 

Amortitzacions (26.613.891) (9.995.819) 215.272 (1.474) (36.395.912) 

Deterioració de valor (4.953.632) 0 0 0 (4.953.632) 

Immobilitzat net 51.813.936 
 

  56.647.686 

Quadre 4 

L’immobilitzat material, que representa el 33,7% de l’actiu consolidat, pertany quasi tot 
a VAERSA, en un 83,1%, i a Reciclats i Compostatge “Piedra Negra”, un 16,8%. 

Com dèiem en l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, no poguérem comprovar 
la raonabilitat de les baixes, per un import net de 2.098.800 euros, comptabilitzades en 
alguns dels comptes del quadre anterior a conseqüència de l’incendi que hi hagué en la 
planta de classificació d’envasos de Benidorm, ja que no vàrem obtenir justificació 
documental adequada i suficient tant de la valoració de danys que va fer l’entitat 
asseguradora com de l’estimació que féu VAERSA. 

Com a resultat del treball realitzat sobre una mostra representativa del 77,8% del total 
de les altes de l’exercici, per import de 5.137.883 euros, no s’han posat de manifest 
aspectes significatius que calga destacar. 

a) Instal·lacions tècniques i maquinària 

El saldo d’aquest compte, que a 31 de desembre de 2010 puja a 47.450.342 euros, s’ha 
vist incrementat respecte a l’exercici anterior, principalment per l’ajust de consolidació 
realitzat per integrar en l’immobilitzat material els costs estimats de clausura i 
postclausura de l’abocador de Xixona, per import de 7.999.118 euros. Aquest ajust s’ha 
fet amb abonament a la corresponent provisió de clausura i postclausura, atenent al que 
s’indica en informes de fiscalització d’exercicis anteriors. 

Per a una major claredat i adequada interpretació dels comptes anuals consolidats, 
entenem que les inversions en l’abocador de Xixona i també els costs estimats de 
clausura i postclausura s’haurien de classificar dins el compte “Construccions”, seguint 
el mateix criteri que el Grup VAERSA ha aplicat per al registre comptable de la resta 
dels seus abocadors. 
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Quant a l’adequada valoració de l’abocador de Xixona, igual que en exercicis anteriors, 
no n’hem pogut comprovar la raonabilitat, ja que no s’ha justificat prou el criteri seguit 
per a determinar-ne l’amortització. 

b) Terrenys i construccions 

Les altes de l’exercici han ascendit a 1.654.850 euros, dels quals 1.237.861 euros 
corresponen a les noves estimacions de les despeses de clausura i postclausura de 
l’abocador de Villena. Per aquest mateix concepte s’han registrat baixes per 
260.624 euros. En l’apartat 5.2.6 veurem un detall de la composició i el moviment 
durant l’exercici de les provisions per clausura i postclausura dels abocadors del Grup. 

La resta de les altes correspon, fonamentalment, a les inversions realitzades en la 
construcció de la segona cel·la de l’abocador de Villena. 

El saldo a 31 de desembre de 2010, que ha ascendit a 43.409.390 euros, correspon 
íntegrament a VAERSA i presenta el detall següent: 

Concepte Terreny Construcció Total 

Planta i abocador de Villena 907.000 17.129.178 18.036.178 

Planta de classificació d’envasos de Picassent 1.122.601 3.282.671 4.405.272 

Planta de classificació d’envasos de Castelló de la Plana 255.430 2.870.491 3.125.921 

Planta de classificació d’envasos de Benidorm 0 2.993.428 2.993.428 

Planta de transferència de Benidorm 0 2.692.782 2.692.782 

Planta de classificació d’envasos Alzira 0 2.416.984 2.416.984 

Planta d’Alcoi 556.861 1.739.088 2.295.949 

Planta d’Asp 16.558 1.510.159 1.526.717 

Planta de reciclatge de neveres d’Alacant 0 1.487.947 1.487.947 

Centre logístic de Xiva i nau forestal 269.065 962.602 1.231.667 

Planta de reciclatge de sistemes electrònics de Nàquera 0 922.641 922.641 

Planta de transferència de Dénia 154.401 733.636 888.038 

Ecoparc de Benidorm 0 778.144 778.144 

Planta de Bunyol 77.043 530.680 607.723 

Total 3.358.960 40.050.431 43.409.390 

Quadre 5 

Tal com hem indicat reiteradament en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, la 
planta i l’abocador de Villena es van construir sobre terrenys propietat de l’Ajuntament 
de Villena (la planta) i de l’Administració de l’Estat (l’abocador), a més d’un terreny 
adjacent a aquests que VAERSA adquirí l’any 2009. Els terrenys propietat de 
l’Ajuntament es troben adscrits a VAERSA per períodes anuals, prorrogables mentre es 
destinen a la construcció i explotació de la planta, mentre que els terrenys propietat de 
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l’Administració estatal es troben pendents de cessió en el moment d’elaborar aquest 
treball (octubre de 2011). 

Així mateix, estan pendents de cessió els terrenys sobre els quals s’emplaça la planta de 
Nàquera, propietat de la Generalitat. 

En el quadre següent es mostren, elaborat en euros, les inversions que s’han fet en els 
terrenys de titularitat pendent de cedir a VAERSA. 

Plantes Construccions 
Instal·lacions i 

maquinària 
Total 

Abocador de Villena 4.586.488 32.426 4.618.914 

Planta de sistemes electrònics de Nàquera 922.641 745.669 1.668.309 

Total 5.509.129 778.095 6.287.223 

Quadre 6 

Referent a això, igual que en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, recomanem 
d’agilitar les gestions necessàries per a obtenir els corresponents acords de cessió, de 
manera que se’n documenten formalment els termes i les condicions. 

La planta de Picassent és situada sobre els terrenys el dret de superfície dels quals fou 
cedit a VAERSA per la societat Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, 
(SEPIVA) per un import de 120.000 euros durant un període de 25 anys. Aquest dret 
d’ús figura registrat en “Deutors comercials no corrents” (vegeu l’apartat 5.2.4) per 
import de 102.000 euros, mentre que no hauria de figurar en el balanç, atès que es tracta 
d’un arrendament operatiu sense pagament anticipat. 

Les plantes de classificació d’envasos i de transferència de Benidorm i també l’ecoparc 
d’aquesta localitat, formen part del Pla Especial Director d’Usos i Infraestructures, Àrea 
del Parc Temàtic de Benidorm. Aquestes instal·lacions s’han construït sobre uns 
terrenys el dret de superfície dels quals l’ha cedit a VAERSA la Societat Projectes 
Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA (SPTCV). El valor comptable del dret de 
superfície és de 1.473.487 euros i és inclòs en l’epígraf “Deutors comercials no 
corrents” (vegeu l’apartat 5.2.4). 

Tal com hem indicat reiteradament en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, 
l’ecoparc de Benidorm l’explota la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient, sense que s’haja regulat contractualment el seu règim d’utilització i la 
contraprestació que calga estipular. En conseqüència, VAERSA hauria de donar de 
baixa aquest immobilitzat, ja que no compleix la definició d’actiu establida en el marc 
conceptual del PGC, pel seu valor net comptable, que a 31 de desembre de 2010 puja a 
743.466 euros, i també la deterioració registrada per la mateixa quantia (vegeu l’apartat 
5.2.2 d). 

La planta de classificació d’envasos d’Alzira i la planta de reciclatge de neveres 
d’Alacant són situades sobre uns terrenys adscrits a VAERSA mitjançant sengles 
resolucions de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. L’adscripció, en tots dos 
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casos, té una vigència anual, prorrogable de manera automàtica mentre no es canvie la 
destinació actual dels immobles. 

La resta de plantes són situades sobre terrenys propietat de VAERSA i les explota el 
Grup directament. 

c) Elements de transport 

A càrrec d’aquest compte, el saldo del qual al tancament de l’exercici ha ascendit a 
4.481.708 euros, s’han registrat altes per import de 3.951.465 euros, corresponents a 
l’adquisició de 183 vehicles tipus tot terreny; 65 dels quals s’han adquirit mitjançant 
contractes d’arrendament financer. 

d) Deterioracions 

Detallem per elements en el quadre següent, elaborat en euros, la deterioració que 
VAERSA ha comptabilitzat a 31 de desembre de 2010, per import de 4.953.632 euros. 

 

Deterioració de l’immobilitzat material Import 

Ecoparc 743.466 

Planta de tractament RSU Alcoi 2.238.581 

Planta de tractament RSU Villena 796.146 

Planta sistemes electrònics i elèctrics de Nàquera 608.294 

Planta de neveres d’Alacant 567.145 

Total 4.953.632 

       RSU: Residus Sòlids Urbans 

Quadre 7 

En l’exercici 2010 VAERSA ha considerat que no hi ha cap indici de deterioració del 
valor de cadascuna de les plantes de residus que modifique l’avaluació del 
deteriorament realitzada en l’exercici 2009. 

Pel que fa a la planta de Xixona, que explota la societat participada Reciclats i 
Compostatge “Piedra Negra”, SA, no s’ha registrat deterioració del seu valor comptable 
a 31 de desembre de 2010, ja que aqueixa societat considera que no n’hi ha cap indici en 
aqueixa data. 

Si bé el Grup VAERSA considera que no existeix cap indici de deteriorament de les 
seues plantes a 31 de desembre de 2010, aquesta consideració no es troba documentada 
amb un informe d’avaluació dels indicis i circumstàncies prevists en la norma segona de 
l’Ordre EHA/733/2010. Per tant, l’adequada valoració de les plantes de tractament de 
residus del Grup VAERSA es troba condicionada a l’adequada estimació del seu valor 
recuperable a 31 de desembre de 2010. 
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5.2.3 Inversions en empreses del Grup i associades 

El saldo d’aquest epígraf, que a 31 de desembre de 2010 puja a 1.423.616 euros, 
correspon al valor de les participacions en la societat Tècniques i Tractaments 
Energètics de Residus, SA, consolidada pel procediment de posada en equivalència. 

5.2.4 Deutors comercials no corrents 

En aquest epígraf, amb un saldo a 31 de desembre de 2010 d’1.649.137 euros, 
s’inclouen els drets d’ús sobre els immobles cedits de Benidorm i Picassent, els imports 
nets dels quals són d’1.473.487 euros i 102.000 euros, respectivament, i també 
l’arrendament anticipat d’uns terrenys al costat de la planta de Villena, amb un saldo 
que a 31 de desembre de 2010 puja a 73.650 euros. 

Com hem indicat en l’apartat 5.2.2 b, caldria donar de baixa del balanç el dret d’ús 
sobre els terrenys de la planta de Picassent. 

5.2.5 Existències 

Les existències que figuren en el balanç consolidat a 31 de desembre de 2010 
corresponen íntegrament a VAERSA. 

Tot seguit mostrem un detall d’aquestes existències per departaments productius. 

 

 
Nombre 

d’encàrrecs 
Existències Deterioració Total 

Productes en curs 697 58.003.015 (1.408.565) 56.594.450 

Dep. Residus 43 1.483.441 (56.443) 1.426.998 

Dep. Forestal 202 12.342.590 (180.587) 12.162.003 

Dep. Infraestr. Agràries 312 39.006.831 (1.040.566) 37.966.265 

Gabinet Projectes 134 5.170.152 (130.969) 5.039.184 

Dep. Qualitat 6 0 0 0 

Productos acabats 0 155.978 0 155.978 

Plantes de tractament 0 155.978 0 155.978 

Total 697 58.158.993 (1.408.565) 56.750.428 

Quadre 8 

VAERSA comptabilitza en existències totes les despeses inherents als projectes que li 
ha encomanat la Generalitat i que al tancament de l’exercici no s’han acabat (vegeu 
l’apartat 5.3.2). La valoració es fa al preu d’adquisició o al cost de producció i se 
segueix un sistema de repartiment d’imputació de costs. Aquesta valoració es corregeix 
quan el valor de mercat (preu de facturació d’un projecte) és inferior al seu cost de 
producció; llavors es registra a aquest efecte la deterioració corresponent. 
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Per comprovar que s’han registrat i avaluat adequadament els projectes comptabilitzats 
per VAERSA, hem fet una revisió preliminar de caràcter global dels procediments 
utilitzats per al seguiment i control dels projectes en execució durant l’exercici 2010. 
Aquesta revisió ha inclòs la verificació del procediment de repartiment d’imputació de 
costs, la comprovació del càlcul de les deterioracions aplicats a les existències quan el 
seu valor és inferior al valor del mercat i el quadrament dels ingressos i les despeses de 
tots els projectes i centres de cost amb el compte de pèrdues i guanys. 

Així mateix, hem seleccionat una mostra de projectes per a verificar-ne l’adequada 
valoració i imputació comptable, les existències dels quals són significatives a 31 de 
desembre de 2010 o bé han estat liquidats durant l’exercici i, per tant, s’han registrat els 
corresponents ingressos facturats. També hem fet un seguiment dels projectes analitzats 
en els exercicis anteriors amb incidència econòmica en l’exercici 2010. El percentatge 
de revisió aconseguit ha ascendit al 25,9% dels ingressos de projectes i al 54,7% de les 
existències finals. 

Per a aquests projectes, hem comprovat l’existència de resolucions d’encàrrec i 
resolucions de modificacions posteriors d’import, termini o anualitat; la consistència 
dels ingressos i les despeses imputats amb els registrats en el major del respectiu centre 
de cost, i la raonabilitat del càlcul dels percentatges d’execució. Els ingressos i les 
despeses imputats en l’exercici 2010 s’han comprovat mitjançant mostreig. 

En el quadre següent, elaborat en euros, mostrem el detall dels projectes analitzats, 
registrats com a existències finals o ingressos de l’exercici. 
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Projecte Descripció Ingressos 
Existència 

final 

  Seguiment de projectes revisats en la fiscalització de 
l’exercici anterior 

    

21/2338 Gestió instruments de paisatge, suport del PATP de l’Horta i 
altres serveis 

1.746.803 0 

21/2362 Control i vigilància de les obres forestals de lluita contra 
l’erosió i la desertificació Alacant 

428.881 0 

30/2061 Parc forestal urbà de la Serra Grossa, Fase I (Alacant) 136.971 0 

30/2569 Pla de prevenció d’incendis i conservació del patrimoni 2009 
bloc II 

6.636.190 0 

40/2039 Millora i modernització 1r. canal de llevant de la Com. de 
Regants de Llevant, vora esquerra (Alacant) 

0 9.458.316 

40/2132 Construcció d’embassaments reguladors de la sèquia Portes de 
Múrcia, 1a fase (Oriola) 

0 6.343.760 

40/2614 Reparació de danys en infraestructures públiques a la 
província de València 2008/2009 

1.551.724 0 

40/2749 Construcció d’escullera davant la costa de Torreblanca-
Peníscola 

1.883.373 0 

60/2286 Obres de segellament i restauració ambiental de l’abocador de 
la Vall d’Uixó 

19.606 0 

60/2492 Assessorament, estudi normatiu, anàlisi documental, estudi de 
projectes, informes tècnics, suport logístic i altres serveis 

2.411.992 0 

Subtotal 14.815.540 15.802.076 

  Nous projectes revisats en la fiscalització 2010     

21/2504 Redacció del Pla d’acció territorial forestal de la CV 0 1.021.336 

21/2913 Assistència tècnica en matèria d’impacte ambiental 2010 0 984.566 

30/2688 Execució d’àrees tallafocs en la ZAU 040, província de 
València 

0 639.945 

30/2925 Pla d’actuacions de prevenció d’incendis 2010/2011 0 9.140.545 

40/2018 Obres de reg localitzat per a la Com. de regants del sector XI, 
vora dreta del Canal Xúquer-Túria 

0 1.422.364 

40/2086 Dotació d’infraestructura hidràulica de pressió per a la sèquia 
vella d’Almoradí, 2a. fase 

2.101.646 0 

40/2403 Producció, cria i recuperació de fauna silvestre en centres de 
recuperació de fauna de la CV 

1.352.555 0 

40/2682 Suport a la realització dels controls establits per la normativa 
comunitària per al servei de mercats agraris 

0 1.105.063 

40/2970 Promoció, investigació i treballs tècnics 2010/2011 0 1.172.155 

60/2981 Aplicació de la nova normativa de protecció de l’ambient 
atmosfèric i prevenció i control de la contaminació industrial 

0 432.010 

Subtotal 3.454.201 15.917.984 

Total 18.269.740 31.720.060 

Quadre 9 



醠�

Grup VAERSA. Exercici de 2010 

- 477 - 

Descrivim tot seguit els aspectes més significatius que s’han posat de manifest com a 
resultat de la revisió que hem dut a terme: 

a) El projecte 40/2018, que apareix registrat en “Existències” per un import de 
1.422.364 euros, caldria donar-l’hi de baixa, ja que substancialment ja s’ha acabat, 
a càrrec de “Variació d’existències”. Paral·lelament, s’haurien de registrar 
ingressos en “Import net de la xifra de negocis”, per 1.401.900 euros, a càrrec del 
compte “Acomptes de clients”. I això, atenent al que disposen les normes 
comptables d’adaptació del PGC a les empreses constructores, aplicable a 
VAERSA. 

b) Els percentatges d’execució de projectes utilitzats per a comptabilitzar els 
ingressos i el valor de les existències s’haurien de sotmetre, una vegada 
determinats pel departament encarregat de la seua gestió, a una revisió posterior 
que garantesca l’adequat càlcul i raonabilitat d’aquests. 

5.2.6 Provisions a llarg termini 

Tot seguit vegem la composició i els moviments registrats en l’exercici en aquest 
epígraf del balanç consolidat en el quadre següent, elaborat en euros: 

 

Concepte 31-12-2009 Addicions Ajusts Retirs  31-12-2010 

Despeses de clausura i postclausura de l’abocador 
d’Asp 

1.036.006 14.844 (13.341) (63.281) 974.228 

Despeses de clausura i postclausura de l’abocador 
de Villena 

1.253.149 18.427 977.237 0 2.248.813 

Despeses de clausura i postclausura de l’abocador 
de Xixona 

3.777.600 300.036 3.921.481 0 7.999.118 

D’altres provisions 906.379 341.204 0 (734.595) 512.988 

Total 6.973.134 674.511 4.885.377 (797.876) 11.735.146 

Quadre 10 

Les provisions per a despeses de clausura i postclausura que figuren en el quadre 
anterior han estat registrades a càrrec de l’immobilitzat material (vegeu l’apartat 5.2.2) i 
inclouen el cost estimat en què hom incorrerà per segellar i restaurar els abocadors. 
Aquestes provisions han estat registrades conformement al que disposa la norma segona 
de registre i valoració del PGC, i s’amortitzen en funció del grau d’ompliment d’aquests 
abocadors. 

Els imports que figuren en la columna “Ajusts” del quadre anterior, a més d’incloure les 
noves estimacions realitzades en l’exercici de les despeses de clausura i postclausura 
dels abocadors d’Asp i de Villena, comprenen l’ajust de consolidació efectuat per 
registrar les despeses estimades de clausura i postclausura de l’abocador de Xixona, en 
aplicació del criteri indicat en el paràgraf precedent i atenent al que diu l’informe de 
fiscalització de l’exercici anterior. 
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5.3 Compte de pèrdues i guanys del Grup VAERSA 

Heus ací, expressat en euros, el compte de pèrdues i guanys del Grup VAERSA de 
2010, juntament amb les xifres corresponents a l’exercici 2009: 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis 96.628.790 107.304.449 (9,9%) 

Variació d’existències de productes acabats i en curs (3.812.271) 1.122.292 (439,7%) 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 40.131 0 -  

Aprovisionaments (24.364.377) (33.022.814) (26,2%) 

D’altres ingressos d’explotació 169.959 52.298 225,0% 

Despeses de personal (46.154.368) (46.664.774) (1,1%) 

D’altres despeses d’explotació (17.131.380) (16.742.888) 2,3% 

Amortització de l’immobilitzat (6.445.119) (5.337.247) 20,8% 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 1.374.213 3.113.979 (55,9%) 

Excessos de provisions 0 97.679 (100,0%) 

Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat 460 (4.673.949) 100,0% 

D’altres resultats 281.100 258.403 8,8% 

Resultat d’explotació 587.138 5.507.429 (89,3%) 

Ingressos financers 197.766 118.794 66,5% 

Despeses financeres (550.637) (1.748.319) (68,5%) 

Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers 2.071 3.352 (38,2%) 

Resultat financer (350.800) (1.626.173) 78,4% 

Participació en beneficis de societats. Posada en equivalència 23.007 26.082 (11,8%) 

Resultat abans d’imposts 259.345 3.907.338 (93,4%) 

Imposts sobre beneficis 55.725 (133.387) (141,8%) 

Resultat de l’exercici provinent d’operacions continuades 315.070 3.773.951 (91,7%) 

Resultat consolidat de l’exercici 315.070 3.773.951 (91,7%) 

Resultat atribuïble a la societat dominant 397.749 3.595.382 (88,9%) 

Resultat atribuïble a socis externs (82.679) 178.569 (146,3%) 

Quadre 11 

5.3.1 Aprovisionaments 

Les despeses d’aprovisionament representen el 24,8% del total de despeses de l’exercici 
2010 i presenten la composició següent: 
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Aprovisionaments 31-12-2010 31-12-2009 

Treballs realitzats per d’altres empreses 22.643.664 31.063.376 

Compres d’altres aprovisionaments 1.720.713 1.959.438 

Total 24.364.377 33.022.814 

Quadre 12 

En el compte “Treballs realitzables per altres empreses” es comptabilitzen, 
principalment, les subcontractacions que VAERSA fa per a executar els encàrrecs que li 
encomana la Generalitat. 

Les despeses comptabilitzades a càrrec del compte “Compres d’altres 
aprovisionaments” inclouen les adquisicions efectuades per a executar els projectes 
encomanats a VAERSA, que comprenen, entre d’altres, materials incorporats a les 
obres, llavors i plantes per a reforestacions, productes agroforestals i eines i peces de 
recanvi. 

Les despeses comptabilitzades d’aquest epígraf, i també les corresponents a l’epígraf 
“D’altres despeses d’explotació”, han estat objecte d’anàlisi al revisar els projectes que 
es mostren en l’apartat 5.2.5 i al revisar els expedients de contractació que figuren en 
l’apartat 6. Els aspectes més significatius que hi hem observat els indiquem en els 
apartats esmentats. 

5.3.2 Import net de la xifra de negocis 

L’import net de la xifra de negocis representa 97,9% dels ingressos totals de l’exercici 
2010 (95,7% en 2009). La distribució per societats és la següent: 

 

Xifra de negocis 2010 2009 

VAERSA 88.377.891 97.833.838 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA 4.384.273 4.343.191 

Residus Industrials de la Fusta i Afins SA 483.322 733.959 

Reciclats i Compostatge “Piedra Negra”, SA 3.383.304 4.393.461 

Total 96.628.790 107.304.449 

Quadre 13 

La major part de la xifra de negocis de VAERSA la constitueixen els encàrrecs que 
realitza la Generalitat, que el 2010 ha pujat a 70.435.689 euros, cosa que representa un 
79,7% del total. Aquests encàrrecs actualment són regulats pel que disposa l’article 4 
del Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell, de mesures urgents per a agilitar el 
desenvolupament d’activitats productives i la creació d’ocupació. En virtut d’això, 
VAERSA quedarà obligada, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de la 
Generalitat, a executar les tasques i activitats que aquesta li encomane. 
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Els encàrrecs els fan habitualment les conselleries d’Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Aigua i d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

L’import net de la xifra de negocis de VAERSA presenta del detall següent: 

Import net de la xifra de negocis Import 

Ingressos totals 82.340.765  

Anul·lació d’ingressos per encàrrecs que no s’han acabat en 2010 (39.870.788) 

Ingressos per encàrrecs d’exercicis anteriors acabats en 2010 45.921.838  

Eliminació d’operacions del Grup (13.924) 

TOTAL 88.377.891 

Quadre14 

VAERSA comptabilitza els encàrrecs rebuts de la Generalitat com a ingressos una 
vegada aquests han estat executats en la seua totalitat, amb independència de les 
certificacions presentades. D’aquesta manera, els ingressos per treballs facturats a la 
Generalitat que VAERSA considera que no s’han acabat al tancament de l’exercici, 
s’anul·len i es comptabilitzen en el compte “Acomptes de clients”. Paral·lelament, totes 
les despeses inherents als projectes que no s’han imputat com a ingressos al tancament 
de l’exercici es comptabilitzen com a “Existències”. 

Vegem seguidament un resum de les vendes del Grup VAERSA per tipus de projectes i 
per departaments: 

Departament 
Ingressos 2010 

Obra Assist. tècnica Total 

Infraestructures agràries i serveis 16.163.052 26.172.657 42.335.709 

Forestal 3.788.143 9.830.186 13.618.329 

Residus 1.091.464 6.243.597 7.335.061 

Gabinet de projectes 0 6.490.988 6.490.988 

Qualitat 0 619.802 619.802 

D’altres 0 35.800 35.800 

Total d’encàrrecs 21.042.659 49.393.029 70.435.689 

Explotació de plantes de residus 26.193.101   26.193.101 

Total 47.235.760 49.393.029 96.628.790 

Quadre 15 

Els ingressos per prestacions de serveis de VAERSA han estat objecte d’anàlisi al 
revisar els projectes que presentem en l’apartat 5.2.5. Els aspectes més significatius els 
comentem en aqueix apartat. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1. Normativa i grau d’aplicació 

VAERSA, com a empresa de la Generalitat, forma part del sector públic definit en 
l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), sense que tinga la consideració d’Administració pública, en els 
termes que preveu l’article 3.2 d’aquesta Llei. 

En conseqüència, VAERSA ha de sotmetre la seua contractació al que disposa l’LCSP 
per als poders adjudicadors que no són administracions públiques, tal com ho defineix 
l’article 3.3 d’aquesta Llei. 

Per tant, en la preparació dels contractes, VAERSA ha de seguir les regles que estableix 
l’article 121 de l’LCSP, mentre que en la seua adjudicació ha d’aplicar el que estipula 
l’article 174, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada, i l’article 175, per 
als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

I això independentment de les regles generals que estableix l’LCSP aplicables a tot el 
sector públic. 

Actualment, el règim jurídic de VAERSA l’estableix l’article 4 del Decret Llei 2/2010, 
de 28 de maig, del Consell, de mesures urgents per a agilitar el desenvolupament 
d’activitats productives i la creació d’ocupació, en virtut del qual VAERSA té la 
consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat i quedarà 
obligada a executar les feines i activitats que, compresos en el seu objecte social, li 
encomanen cadascun dels departaments en què s’estructura la Generalitat, les seues 
entitats i els seus centres adscrits, i els poders adjudicadors que en depenen, donant una 
especial prioritat a les que siguen ordenades com a conseqüència de les situacions 
d’emergència que es declaren. Aquesta obligació es refereix, amb caràcter exclusiu, als 
encàrrecs que siguen formulats a VAERSA com a mitjà propi instrumental i servei 
tècnic. 

Així mateix, les societats filials de VAERSA íntegrament participades per capital de 
titularitat pública podran ser considerades mitjans propis i serveis tècnics de la 
Generalitat sempre que es complesquen els requisits legals que siguen aplicables. 

Les relacions de VAERSA i de les esmentades societats mercantils amb l’Administració 
de la Generalitat i els poders adjudicadors que en depenen, tenen naturalesa 
instrumental i no pas contractual, i s’articulen per mitjà d’encàrrecs de gestió dels que 
preveu l’article 24.6 de l’LCSP. 

En l’apartat 9 de l’article esmentat s’estableix que l’import de les obres, treballs, 
projectes, estudis, subministraments i prestació de serveis realitzats per VAERSA o per 
les seues societats filials íntegrament participades per capital de titularitat pública, que 
els encomanen l’Administració de la Generalitat o els poders adjudicadors que en 
depenen, es determinarà aplicant a les unitats executades les tarifes corresponents. 
Aquestes tarifes es calcularan de manera que representen els costs reals d’execució, que 
integraran tant els costs directes com els costs indirectes, a què s’afegiran les taxes i els 
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imposts que la societat estigués obligada a satisfer per aquesta actuació. Aquest mateix 
sistema de tarifes també serà aplicable per a pressupostar aquestes actuacions. 

Caldrà que l’Administració de la Generalitat elabore i aprove les tarifes en la forma que 
es determine reglamentàriament. 

Fins a la publicació del Decret Llei esmentat, en virtut de l’article 102 de la Llei 
12/2004, de 27 de desembre, VAERSA, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic 
de l’Administració de la Generalitat, estava obligada a fer les treballs encarregats per 
aquesta Administració i els organismes públics que en depenen, en les matèries que s’hi 
especifiquen. 

En el mateix sentit, en desenvolupament i execució d’activitats mediambientals en la 
Comunitat Valenciana, VAERSA és subjecta al “Conveni de col·laboració de la 
Generalitat Valenciana en matèria d’actuacions que siguen competència seua amb el 
mitjà propi instrumental Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA”. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació que VAERSA ens ha facilitat i que hem contrastat amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el quadre 
següent, en euros i sense IVA, en què indiquem el nombre i l’import dels contractes 
adjudicats en l’exercici, detallats per tipus i procediment d’adjudicació, considerant 
únicament aquells que tenen un preu cert i determinat: 

 

Quadre 16 

Quant a la contractació menor, hem comprovat que durant l’exercici s’han formalitzat 
catorze contractes que tenen la consideració de contractes menors segons l’LCSP, per 
un total de 373.399 euros. Així mateix, s’han formalitzat nou contractes considerats 

Tipus de 
contracte 

Procediment d’adjudicació 
Import d’adjudicació 

(IVA exclòs) 
Nombre 

Obres                                             

Obert 1.501.588 24,4% 6 17,6% 

Negociat 4.587.205 74,5% 27 79,4% 

Negociat sense publicitat 72.612 1,2% 1 2,9% 

Subtotal 6.161.405 100,0% 34 100,0% 

Serveis                                         

Obert 304.749 20,9% 3 10,0% 

Negociat 670.615 45,9% 11 36,7% 

Negociat sense publicitat 485.950 33,3% 16 53,3% 

Subtotal 1.461.314 100,0% 30 100,0% 

Subministraments                                      

Obert 617.103 81,7% 3 50,0% 

Negociat 137.996 18,3% 3 50,0% 

Subtotal 755.100 100,0% 6 100,0% 

Total 8.377.818   70   
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com a menors segons les instruccions de contractació de VAERSA, per un import 
global de 244.965 euros, que superen els límits que estableix l’LCSP per a la 
contractació menor (vegeu l’apartat 6.5 e). 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

Per tal d’analitzar si VAERSA ha tramitat adequadament la contractació en l’exercici 
2010, hem seleccionat la mostra de contractes que detallem en el quadre següent, 
elaborat en euros, sense IVA, que representa un 27% de l’import total adjudicat en 
l’exercici. 

En addició a això, hem fet el seguiment d’una mostra d’expedients analitzats en 
l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, que han continuat vigents en 2010 i que 
incloem també en el quadre següent. 
 

Núm. 
expt. 

Tipus 
Proced. 

d’adjudicació 
Objecte Import 

3271 O PNSP Construcció d’una base de paviment compactat en camí de 
regants, Elx (Alacant) 

72.612 

3303 O PO Obres de drenatge, desgasificació i segellament multicapa de 
l’abocador de Llíria (València) 

630.168 

3313 Serv PN Servei d’enginyeria per a una nova línia de procés de 
classificació d’envasos lleugers en la planta de Benidorm 

94.900 

3321 Serv PO Servei de neteja en les oficines de VAERSA síties en 
c/ Mariano Cuber, 17 i c/ Alcalde Cano Coloma, 2-4-6 

131.861 

3337 O PN Obres de demolició de les estructures danyades pel foc en la 
planta d’envasos lleugers de Benidorm 

261.792 

3352-
3360 

Subm PO Subministrament d’energia elèctrica de baixa-alta tensió en 
nou plantes de tractament de residus 

399.860 

3366 O PN Contractació de les obres de renovació de les instal·lacions 
hidràuliques i elèctriques en pous de la província d’Alacant 

692.830 

Total 2.284.023 

      Seguiment d’expedients analitzats en l’exercici anterior   

2945 Serv PO Servei de formació, suport tècnic de l’equip de serveis 
professionals i adquisició de llicències 

300.000 

3002 O PO Construcció 2a. cel·la de l’abocador de Villena (Alacant) 1.250.444 

3245 O PO Obres de construcció d’escullera davant la costa de 
Torreblanca-Peníscola (Castelló) 

1.464.720 

3269 Subm PO Adquisició de 115  vehicles tot terreny turbodiesel de 
transmissió 4×4 permanent, d’acord amb les característiques 
tècniques mínimes mencionades en el plec de condicions 

2.320.049 

Total 5.335.213 

O:  Obres PO: Procediment obert 
Sum: Subministraments PN: Procediment negociat 
Serv: Serveis PNSP: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 17  



ٞ縷

Grup VAERSA. Exercici de 2010 

- 484 - 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documentes justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem posat especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i la seua baremació i 
valoració en els procediments d’adjudicació que ho requeresquen i en la justificació i 
motivació de les declaracions d’urgència o emergència, atès que comporten una 
tramitació especial, segons estableix l’LCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contractació de VAERSA. 

En l’apartat següent detallem els incompliments que s’han posat de manifest en el curs 
de la fiscalització, i també aquelles observacions sobre determinats aspectes que, sense 
ser significatives, cal que els responsables de la Societat tinguen en compte. 

6.4 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada, hem observat les següents incidències de caràcter 
general en tots els expedients examinats: 

a) En la revisió que hem dut a terme sobre una mostra de pagaments en operacions 
comercials, s’ha posat de manifest que s’han fet, o estan pendents de fer-se, 
pagaments per un import de 2.562.816 euros que superen el termini que estableix 
la Llei 3/2004. 

b) VAERSA hauria de formalitzar adequadament l’adjudicació dels contractes, que 
es limita al vistiplau de l’òrgan de contractació en la proposta d’adjudicació. 

c) En els expedients hauria de constar, en tots els casos, la validació de poder a favor 
del representant legal. 

d) Caldria que les declaracions responsables que han de presentar els empresaris 
complissen els requisits que estableix l’article 62.1 de l’LCSP. 

Quant al seguiment d’expedients de l’exercici anterior, no hi hem observat incidències 
significatives addicionals a les indicades en l’informe de l’exercici 2009. 

Seguidament comentem de manera individualitzada els aspectes més significatius, 
addicionals als ja indicats, resultants de la fiscalització efectuada. 
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Expedient 3271 

El 12 de gener de 2010 VAERSA va tramitar mitjançant un contracte negociat sense 
publicitat,  la construcció d’una base de paviment compactat en camí de regants en 
l’obra “millora i modernització del primer canal de regs de llevant, Elx (Alacant)”, per 
un import de 40.970 euros més IVA i un termini d’execució d’un mes. 

Quant a l’adequada execució contractual, en l’expedient consta un informe tècnic de 25 
de gener de 2010 en què s’indica la necessitat de modificar les condicions inicialment 
pressupostades per omissió de determinades unitats d’obra, i també per certs danys 
patits com a conseqüència de les pluges. Així, el contracte fou modificat el 2 de febrer 
de 2010; hom acordà un preu addicional de 31.642 euros més IVA, de manera que el 
preu final ascendí a 72.162 euros. 

Tenint en compte això i el fet que el preu final del contracte supera el llindar previst per 
a la seua publicació en el perfil de contractant i en el Registre Oficial de Contractes de 
la Generalitat, recomanem a la Societat un major rigor en la determinació del preu i una 
prèvia i clara definició de les necessitats que calga satisfer. 

Expedient 3303 

El 29 d’abril de 2010 VAERSA va subscriure un contracte per a executar unes obres de 
drenatge, desgasificació i segellament multicapa de l’abocador de Llíria (València), per 
un import de 630.168 euros més IVA i un termini d’execució de sis mesos. Aquest 
contracte fou adjudicat mitjançant un procediment obert. 

De l’anàlisi de l’expedient s’ha posat de manifest que el plec de condicions manca de 
criteris objectius i quantificables per a la valoració de les millores oferides, 
circumstància aquesta que podria menyscabar els principis d’igualtat i de transparència, 
prevists en l’article 175 de l’LCSP. En addició a això, l’informe tècnic de valoració no 
justifica prou les puntuacions assignades per aquestes millores. 

Expedient 3313 

El 7 de juny de 2010, VAERSA va signar un contracte de serveis d’enginyeria per a 
emprendre la implantació de la nova línia de procés de la planta d’envasos de 
Benidorm, per import de 94.900 euros més IVA. 

En general, aquest contracte s’ha tramitat i executat d’acord amb la normativa aplicable, 
sense que hi hàgem observat incidències significatives. 
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Expedient 3321 

El 14 de juny de 2010 es va signar un contracte per a prestar el servei de neteja de les 
oficines de VAERSA a València, per import de 131.861 euros més IVA i un termini 
d’execució fins al 31 de desembre de 2011. 

De l’anàlisi de l’expedient s’ha posat de manifest que el plec de condicions no inclou 
criteris objectius i quantificables per a valorar les millores oferides i la qualitat 
mediambiental, raó per la qual els principis d’igualtat i transparència no queden prou 
garantits, contràriament al que estableix l’article 175 de l’LCSP. 

Expedient 3337 

El 22 d’agost de 2010, VAERSA signà un contracte per a executar les obres de 
demolició de la nau de la planta de classificació d’envasos lleugers de Benidorm, per un 
import de 261.792 euros més IVA i amb un termini d’execució d’un mes. 

En general, aquest contracte s’ha tramitat i executat d’acord amb la normativa aplicable, 
sense que hi hàgem observat incidències significatives. 

Expedient 3352-3360 

El 12 de novembre de 2010, VAERSA va signar nou contractes per a subministrar 
energia elèctrica en nou plantes de tractament de residus, per un import conjunt de 
399.860 euros més IVA i un termini d’execució que acaba el 31 de desembre de 2011. 
Aquests contractes corresponen als nou lots, un per planta, en què es dividí la licitació; 
la mateixa empresa resultà adjudicatària per a tots els lots. 

En la revisió de l’expedient hem observat que els contractes formalitzats no contenen 
cap clàusula de remissió al plec de condicions i inclouen clàusules que o bé no hi són 
previstes o bé són contràries a les previstes, com ara són: la suspensió del 
subministrament en cas d’impagament, la pròrroga anual tàcita en absència de denúncia 
per alguna de les parts i la revisió de preus en cas de modificació del cost de la tarifa 
d’accés o en les pròrrogues. En addició a això, el plec de condicions no conté la 
signatura de les parts, que és un requisit exigit en el mateix plec. 

Referent a això, cal dir que els plecs de condicions contenen els pactes i condicions que 
constitueixen els drets i obligacions de les parts del contracte i que han estat publicats 
en la licitació, per a general coneixement dels empresaris que decidesquen de concórrer 
a l’adjudicació. En conseqüència, el contracte no ha de contenir clàusules no previstes o 
contràries als plecs d’acord amb els principis de transparència i objectivitat, per la qual 
cosa s’ha incomplit el que disposa l’article 174 de l’LCSP. 

Finalment, hem observat que, si bé els contractes foren adjudicats per l’òrgan 
competent, no els va subscriure pas aquest. 
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Expedient 3366 

El 21 de desembre de 2010, VAERSA va signar un contracte per a executar les obres de 
renovació de les instal·lacions hidràuliques i elèctriques en pous de la província de 
València, per un import de 692.830 euros més IVA i un termini d’execució de sis 
mesos. 

En general, aquest contracte s’ha tramitat i executat d’acord amb la normativa aplicable, 
sense que hi hàgem observat incidències significatives. 

6.5 D’altres aspectes observats en la fiscalització 

Seguidament enumerem altres incidències que hem observat en el curs de la 
fiscalització amb relació a l’adequat compliment de la normativa de contractació: 

a) Adquisició de vehicles tot terreny 

El 27 d’abril de 2010 VAERSA va iniciar un procediment obert subjecte a regulació 
harmonitzada per a comprar seixanta vehicles tot terreny, per un import màxim de 
1.380.000 euros, sense IVA. Tot i que una oferta va concórrer a la licitació, VAERSA 
desistí del procediment d’adjudicació, sense que conste en l’expedient la documentació 
justificativa de la renúncia de VAERSA a la concertació del contracte, tal com estableix 
l’article 139 de l’LCSP. L’única oferta presentada el licitador no la retirà fins al 23 de 
juny de 2011. 

No havent-se adjudicat el contracte anterior, entre el 21 de juliol i el 28 d’octubre de 
2010 VAERSA va adquirir 65 vehicles tot terreny mitjançant la concertació de set 
contractes d’arrendament financer, per un import global d’1.447.841 euros, amb una 
entitat financera; el subministrador de vehicles fou l’empresa que s’havia presentat a la 
licitació anterior. Aquesta adquisició no ha estat objecte de licitació mitjançant un 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada; s’ha incomplit, per tant, el que 
preveu l’article 174 de l’LCSP. De més a més, la informació d’aquests contractes no ha 
estat subministrada al Registre de Contractes. 

D’altra part, la Societat ha adquirit durant l’exercici altres tres vehicles tot terreny, per 
import de 69.419 euros, i altres elements accessoris, per import de 90.000 euros, sense 
la formalització de document contractual i, per tant, sense atenir-se al que estableixen 
les normes generals de contractació del sector públic ni als principis licitatoris que 
preveu l’article 175 de l’LCSP. 
 

b) Serveis d’assessorament jurídic 

Igual que en exercicis anteriors, en 2010 s’han comptabilitzat despeses en concepte de 
serveis d’assessoria i defensa jurídica, per un import de 335.135 euros, sense que 
prèviament s’haja formalitzat contracte, i, per tant, sense atenir-se al que estableixen les 
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normes generals de contractació del sector públic ni als principis licitatoris que preveu 
l’article 175 de l’LCSP. 

c) Serveis relacionats amb la planta de Villena 

Com ja vàrem indicar en l’informe de fiscalització de l’exercici 2009, el 1r de desembre 
de 2008 VAERSA contractà la prestació dels serveis següents: trafegament i neteja de 
materials de la planta de Villena; retirada, transport i disposició de rebuigs en 
l’abocador annex, i tractament de rebuigs en l’abocador i segellament d’aquest, per un 
import total de 300.000 euros més IVA. 

Aquests serveis foren contractats directament amb la mateixa empresa i amb condicions 
idèntiques a les de contractes anteriors, sense atenir-se al que disposa l’article 174 de 
l’LCSP. 

A 30 d’abril de 2011 l’import total facturat, sense IVA, per aquests serveis és 
d’1.987.092 euros, 891.400 dels quals corresponen a l’exercici de 2010. Per tant, 
VAERSA ha incorregut en despeses, a la dita data, per un import d’1.687.092 euros que 
no es troben emparats pel contracte anterior; per tant, s’han incomplit les normes 
generals de contractació i el que disposa l’article 174 de l’LCSP. 

d) Arrendament de vehicles tot terreny 

Igual que en l’exercici anterior, el 2010 s’han registrat despeses per arrendament de 
vehicles tot terreny facturats per la mateixa empresa arrendadora sense formalització de 
contracte, per import de 786.668 euros; per tant, VAERSA ha incomplit les normes 
generals de contractació i el que disposa l’article 174 de l’LCSP. 

e) Contractes menors 

En 2010 s’han formalitzat nou contractes per un import global de 244.965 euros, que 
s’han tramitat com a contractes menors, atenint-se a les instruccions de contractació de 
VAERSA; el seu import individual, però, supera el límit que l’LCSP estableix per a tal 
consideració. 

D’altra part, hem comprovat que la Societat ha comptabilitzat despeses almenys per 
136.711 euros, amb un import individual que supera el llindar que estableix l’LCSP 
perquè es puguen considerar contractes menors, sense que hagen estat formalitzats 
mitjançant contracte i, per tant, sense atenir-se a les normes generals de contractació ni 
als principis licitatoris que preveu l’article 175 de l’LCSP. 
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f) Serveis d’assistència 

En la revisió d’una mostra de projectes d’infraestructures agràries i de serveis hem 
observat que VAERSA ha subscrit quatre contractes de vigència anual amb 
professionals que ja havien estat contractats per a serveis similars i terminis anuals en 
2008 i el 2009, mitjançant respectius procediments negociats sense publicitat. 

En la revisió dels expedients s’ha posat de manifest que, si bé consten tres ofertes 
rebudes per a cada contracte, no ha quedat constància de les invitacions cursades a fi 
d’acreditar el compliment dels principis prevists en l’article 175 de l’LCSP. 

De més a més, només en un dels quatre contractes consta la conformitat del servei 
prestat, exigència aquesta que ha de quedar acreditada necessàriament en tots els casos 
per a abonar la prestació. 

Finalment, hem constatat que aquests contractes no han estat remesos al Registre Oficial 
de Contractes de la Generalitat en aquells casos en què és preceptiu per raó de l’import. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem assenyalat aquelles incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte a les quals cal que els responsables del Grup 
VAERSA prenguen mesures correctores per a evitar que es repetesquen en exercicis 
futurs. 

De més a més, fem les recomanacions següents, destacant prèviament les 
recomanacions d’informes d’anys anteriors que el Grup VAERSA ha atès. 

El Grup VAERSA, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 21 d’octubre 
de 2011, va traslladar les mesures que havia pres per tal d’atendre les incidències 
assenyalades en l’informe de l’exercici anterior, les quals hem comprovat en el curs de 
la fiscalització. 

a) Durant l’exercici 2010 han estat ateses les recomanacions següents, que havíem 
fet en informes anteriors: 

a.1) Comptabilització com a immobilitzat material de les despeses estimades de 
clausura i postclausura de l’abocador de Xixona, com diem en 
l’apartat 5.2.2 a. 

a.2) Respecte als endarreriments en l’execució dels contractes, VAERSA 
manifesta en l’escrit esmentat que ha pres les mesures oportunes perquè en 
els expedients resten acreditades les causes dels endarreriments. 

b) Considerem oportú de mantenir les recomanacions següents, que ja proposàvem 
en exercicis anteriors: 

b.1) Cal corregir la comptabilització inadequada dels actius de Benidorm, 
Picassent i Xixona, com indiquem en els apartats 5.2.1 i 5.2.2. 

b.2) Caldria que la memòria dels comptes anuals consolidats contingués la 
informació que demanem en l’apartat 5.1. 

b.3) L’adquisició d’equips informàtics que són titularitat de VAERSA s’hauria 
de comptabilitzar com a immobilitzat material i no pas com a major despesa 
dels projectes. 

b.4) Fóra convenient d’establir procediments de revisió que garantesquen el 
càlcul adequat i la raonabilitat dels percentatges d’execució dels projectes, 
conformement al que s’assenyala en l’apartat 5.2.5. 

b.5) Caldria documentar formalment la cessió a VAERSA dels terrenys on són 
situades les plantes de Villena i de Nàquera, (apartat 5.2.2.b). 

b.6) VAERSA hauria de documentar en els expedients les desviacions que hi ha 
en els contractes d’obra. 
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c) Les recomanacions següents afecten altres aspectes que s’han posat de manifest en 
la fiscalització de l’exercici: 

c.1) Cal quantificar adequadament l’import del saldo pendent de pagament a 
creditors que supera el termini màxim legal que es mostra en la nota 
corresponent de la memòria consolidada, (apartat 5.1.e). 

c.2) VAERSA ha de quantificar i comptabilitzar els interessos per mora meritats 
i pendents de pagament al tancament de l’exercici, com indiquem en 
l’apartat 5.1.f). 

c.3) Els plecs de condicions particulars haurien de contenir els criteris objectius i 
quantificables de valoració de les millores que els licitadors hagen de 
presentar, d’acord amb els principis de transparència i igualtat, com diem en 
l’apartat 6.4. 

c.4) VAERSA hauria de remetre, en tots els casos, al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat la informació contractual exigida en la 
normativa aplicable (vegeu l’apartat 6.5). 

c.5) Els expedients de contractació dels serveis d’assistència que comentem en 
l’apartat 6.5 haurien de contenir l’acreditació de les invitacions cursades per 
a negociar els contractes i la conformitat del servei prestat. 
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1. OBJECTIUS  

En virtut del que disposa 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 preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si 
les inversions financeres i l’endeutament, així com els ingressos i despeses relacionats 
amb aquestes àrees, registrats en els comptes anuals de l’exercici de 2010 de l’Institut 
Valencià de Finances (d’ara endavant l’Institut i l’IVF) es presenten adequadament 
d’acord amb els principis comptables aplicables, així com verificar el compliment de la 
legalitat vigent de la gestió dels fons públics durant el citat exercici en relació amb les 
àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i l’avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l’IVF relacionats amb les àrees citades. En els 
diferents apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions que haurien de ser 
objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l’Institut. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’IVF estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici terminat en aquesta data i s’adjunten 
íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests 
comptes van ser formulats pel director general i ratificades pel Consell General el 31 de 
març de 2011, i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General 
de la Generalitat, conformement a la normativa d’aplicació, el 29 de juny de 2011, 
juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent el que 
estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la Intervenció 
General de la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria contractada per 
aquesta Intervenció. En aquest informe s’emet una opinió favorable. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb les 
inversions financeres i l’endeutament, així com dels ingressos i despeses relacionats 
amb aquestes àrees, registrats per l’IVF en els seus comptes anuals de l’exercici de 
2010, i a comprovar que la formalització i presentació dels comptes anuals han sigut 
adequades. 

Així mateix, s’ha efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’Informe de fiscalització de l’exercici de 2009. 

D’acord amb l’anterior, s’han efectuat les proves d’auditoria financera que s’han 
considerat pertinents conformement amb els “Principis i normes d’auditoria del sector 
Públic”, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control 
Extern de l’Estat Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel 
Consell de la Sindicatura recollides en el “Manual de fiscalització “ 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 d’aplicació en 
aquest cas, tot considerant els objectius perseguits i l’abast assenyalat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de l’IVF, de la 
legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons públics en relació amb les àrees 
fiscalitzades durant l’exercici terminat el 31 de desembre de 2010. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 
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Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2010. 

- Llei 12/2009, de 23 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 pel 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat. 

- Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, que aprova el text refós 
de la Llei de Societats Anònimes. Derogat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, 
l’1 de setembre de 2010. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el text refós de la Llei 
de Societats de Capital, en vigor a partit de l’1 de setembre de 2010. 

Normes específiques de l’entitat 

- Llei 7/1990, de 28 de desembre, de la Generalitat Valenciana, disposició 
addicional vuitena de creació de l’Institut Valencià de Finances i successives 
modificacions. 

- Decret 82/1994, de 26 d’abril, que atribueix determinades competències a l’IVF. 

- Decret 83/1994, de 26 d’abril, del Govern Valencià, que aprova el Reglament de 
l’IVF, modificat pels Decrets 206/1995, de 24 de juliol, 29/1997, de 26 de febrer 
i 78/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià. 

- Acord de 26 de març de 2004, del Govern Valencià, que encomana a l’IVF la 
gestió de suports financers a la inversió productiva. 

Contractació 

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

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, que aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, del Ministeri d’Economia i Hisenda que 
aprova aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
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circumstàncies (d’aplicació a les empreses públiques que hagen formulat els 
seus comptes anuals amb posterioritat al 26 de març de 2010). 

- 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 i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 18 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana que aprova la informació que han de retre les empreses públiques. 

- Circular 4/2004, de 22 de desembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, 
sobre normes d’informació financera pública i reservada i models d’estats 
financers. 

D’altres 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

En l’Informe de l’exercici de 2009 es van analitzar les instruccions de contractació i el 
perfil de contractant de l’IVF i es van observar determinats incompliments i es 
formularen recomanacions per a la seua millora. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, la Sindicatura emetrà un informe 
sobre el seguiment, pel conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, del treball 
especial realitzat sobre les instruccions de contractació i el perfil de contractant. En 
aquest informe es podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les millores introduïdes 
per l’IVF pel que fa a les qüestions susdites. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els fets o circumstàncies assenyalades en els paràgrafs a) i b) següents, que 
afecten de forma significativa l’adequació dels epígrafs del balanç i pèrdues i beneficis 
relacionats amb les àrees fiscalitzades, als principis comptables que hi són d’aplicació i 
a l’adequada presentació dels comptes anuals: 

a) Com comentem en l’apartat 5.2 de l’Informe, l’Institut ha comptabilitzat en 
l’epígraf  “Inversions immobiliàries” un bé immoble adjudicat per recuperació 
de crèdits impagats segons el valor d’adjudicació. El criteri comptable 
generalment aplicable per a aquesta mena d’operacions, estableix que el valor 
dels actius rebuts en pagament de deutes no podrà superar l’import del valor 
comptable dels actius financers aplicats (crèdits impagats). D’acord amb aquest 
criteri, la citada inversió immobiliària estaria sobrevalorada en, quant menys, 
720.369 euros. 

 En al·legacions, l’Institut indica que ha registrat comptablement la correcció 
valorativa en l’exercici de 2011. 

b) Com comentem en l’apartat 5.4 b) de l’Informe, les correccions valoratives per 
deteriorament de les inversions financeres a curt i llarg termini s’haurien 
d’augmentar en 1.975.940 euros. En conseqüència, s’hauria d’ajustar el resultat 
de l’exercici en el citat import, amb el consegüent increment de la correcció 
valorativa per deteriorament. 

 En al·legacions, l’Institut indica que durant l’exercici de 2011 ha realitzat 
reunions periòdiques per a revisar les dotacions de la cartera de préstecs 
esmentades en l’Informe. 

A més a més, tot seguit indiquem un altre aspecte d’interés posat de manifest en el curs 
de la fiscalització efectuada: 

- Com assenyala l’Institut en la nota 22.2 de la memòria dels seus comptes anuals 
“D’altres compromisos”, i com comentem en l’apartat 5.4 a) de l’Informe, ha 
acceptat compromisos de recompra de participacions de dos socis, el valor 
estimat dels quals, net de provisions, puja a 31 de desembre de 2010, a 
15.211.679 euros. Atès que la valoració d’aquesta inversió està condicionada a 
incerteses de caràcter urbanístic, no és possible estimar una valoració fiable de 
les dites participacions al tancament de l’exercici econòmic de 2010. 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, no s’han posat de 
manifest durant l’exercici de 2010 incompliments significatius de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’Institut Valencià de Finances va ser creat per la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de 
Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1991, en la seua disposició addicional 
vuitena, com una entitat de dret públic subjecta a la Generalitat i actualment adscrita a la 
Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç (a partir de 24 de juny de 2011). Aquesta 
Llei va ser modificada en alguns aspectes puntuals per les següents disposicions legals: 

- Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per 
a l’exercici de 1994. 

- Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i 
Financera i Organització de la Generalitat Valenciana. 

- Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i 
Financera i Organització de la Generalitat Valenciana. 

- Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i 
Financera i Organització de la Generalitat Valenciana. 

El reglament actualment vigent de l’Institut va ser aprovat pel Decret 83/1994, de 26 
d’abril, del Govern Valencià, i modificat successivament pel Decrets 206/1995, de 24 
de juliol, 29/1997, de 26 de febrer i 78/2000, de 30 de maig. Aquest últim recull 
modificacions introduïdes en les lleis 14/1997 i 10/1998 citades anteriorment. 

L’Institut té per finalitat actuar en qualitat de principal instrument de la policia de crèdit 
de la Generalitat i contribuir a l’exercici de les seues competències sobre el sistema 
financer. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Tot seguit detallem un resum de l’activitat de l’Institut durant l’exercici, d’acord amb la 
informació que conté la memòria d’activitats de 2010. 

Finançament del sector privat 

L’IVF ha aprovat durant l’exercici de 2010 un total de 78 operacions, l’import de les 
quals ha pujat a 155,3 milions d’euros. 

En concret, d’aquestes 78 operacions, 21 s’han formalitzat com a préstecs a llarg 
termini dirigits al finançament de projectes d’inversió duts a cap a la Comunitat 
Valenciana. L’import total d’aquests préstecs puja a 45,2 milions d’euros i l’IVF ha 
estimat que aquests projectes van a comportar un volum total d’inversió de 135,3 
milions d’euros. Aquestes operacions han anat dirigides a finançar projectes que 
s’inclouen en el sector de l’agroalimentació, els serveis, el medi ambient, les energies 
renovables, les arts gràfiques, la ceràmica o les noves tecnologies. 
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D’altra banda, la Comissió d’Inversions de l’IVF també ha aprovat durant 2010 un total 
de 57 operacions de reestructuració a empreses prestatàries d’aquest organisme. Amb 
aquesta mena d’operacions, l’IVF assenyala que vol contribuir a equilibrar 
financerament les empreses, adequar les condicions de les operacions de préstec a la 
conjuntura econòmica actual i la seua pròpia i facilitar-ne la viabilitat. La quantia total 
d’aquestes operacions de reestructuració realitzades per l’Institut Valencià de Finances 
durant l’exercici de 2010 puja a 110,1 milions d’euros. 

Finalment, a més de les línies de finançament directe que ofereix l’Institut, disposa 
també de línies de finançament indirecte, posades a l’abast de l’empresariat valencià. 

Així, als tradicionals préstecs a llarg termini que ofereix l’INF des de la seua posada en 
marxa i les línies de finançament preferent, destinades a projectes englobats en 
determinats sectors considerats clau per al desenvolupament de l’economia valenciana, 
l’IVF uneix uns altres instruments financers com ara les Línies IVF o els fons de capital 
risc. 

En els últims anys l’Institut Valencia de Finances ha destinat un total de 400 milions 
d’euros a la concessió de línies de mediació, denominades Línies IVF, de les quals ja se 
n’han beneficiat més de 2.800 petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana. 

La Comissió d’Inversions de l’Institut Valencià de Finances va aprovar en desembre de 
2010 un conveni de col·laboració amb Comunitat Valenciana de Business Angels 
Network (CVBAN), amb l’objecte de cofinançar projectes d’emprenedors. 

D’altra banda, des de l’any 2007 l’IVF ha promogut la creació de dos fons de capital 
risc, Comval Emprende i Tirant, i participa en altres dos, els fons Santàngel i Angels 
Capital. En tots els casos són fons participats per inversos públics i privats, en els quals 
l’aportació de l’IVF es sempre minorista i que de la seua gestió s’encarreguen entitats 
gestores independents. 

Finançament del sector públic 

Entre les operacions formalitzades en l’any 2010 per l’IVF amb empreses públiques cal 
destacar el préstec, per import de 10 milions d’euros, subscrit amb l’Institut Valencià 
d’Habitatge, SA, (IVHSA), acollit a la línia de finançament formalitzada per l’IVF amb 
l’Institut de Crédit Oficial, (ICO), vinculada al “Fons d’Economia Sostenible de l’ICO”. 

A més a més, s’ha formalitzat un préstec amb l’Entitat de Sanejament d’Aigües 
Residuals de la Comunitat Valenciana, (EPSAR), per import de 50 milions d’euros, que 
s’emmarca dins del pla desenvolupat per la Generalitat, d’agilitació de pagaments de 
proveïdors.` 

Endeutament de l’IVF 

En 2010 han continuat desemborsant operacions de crèdit, sobretot en la primera meitat 
de l’any i en especial amb els desembors per als préstecs adscrits a les línies de 
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mediació, cosa que ha provocat un augment de les necessitats d’endeutament de 
l’Institut. 

Així, s’ha passat d’un volum viu nominal de deute a finals de 2009 de 846 milions 
d’euros, a un saldo de 1.105 milions d’euros en desembre de 2010. 

El finançament s’ha aconseguit principalment mitjançant préstecs bilaterals concedits 
pel Banc Europeu d’Inversions i amb l’ICO. 

A més a més, l’IVF va contractar una emissió de bons, els quals cotitzen en el mercat 
autonòmic de deute públic en anotacions de la Generalitat en la Borsa de València, creat 
en novembre de 2009. 

Finalment, l’IVF continua finançant-se amb operacions de curt termini sota les línies del 
conveni de Tresoreria amb diverses entitats financeres, i instrumentant-se en format de 
préstecs a curt termini i mitjançant disposicions en les pòlisses de crèdit. 
  



Institut Valencià de Finances. Exercici de 2010 

- 502 - 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç de l’Institut a 31 de desembre de 2010, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 
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ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 
ACTIU NO CORRENT 700.169.894 693.754.486 0,9% 
Immobilitzat intangible 75.747 109.771 (31,0%) 
Immobilitat material 1.889.148 1.969.670 (4,1%) 
Terrenys i construccions 1.782.661 1.863.691 (4,3%) 

Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 106.487 105.979 0,5% 

Inversions immobiliàries 2.495.142 0 - 
Inver. empreses grup i associades llarg termini 19.756.422 20.607.113 (4,1%) 
Instruments de patrimoni 19.586.163 20.607.113 (5,0%) 

Crèdits a empreses 170.259 0 - 
Inversions financeres a llarg termini 675.868.783 670.893.133 0,7% 
Instruments de patrimoni 494.777 355.092 39,3% 

Crèdits a tercers 675.374.006 670.538.041 0,7% 

Actius per impost diferit 84.652 174.800 (51,6%) 
ACTIU CORRENT 469.191.698 211.862.564 121,5% 
Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 15.562.597 14.032.480 10,9% 
Diversos deutors 10.787.659 10.499.711 2,7% 

D’altres deutors (Personal i AA PP) 4.774.938 3.532.769 35,2% 

Inver. empreses grup i associades curt termini 1.169 0 - 
Inversions financeres a curt termini 451.467.757 197.545.298 128,5% 
Crèdits a empreses 447.127.835 196.178.292 127,9% 

Derivats 4.339.922 1.367.006 217,5% 

Periodificacions a curt termini 159.641 148.376 7,6% 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 2.000.534 136.410 1.366,6% 

Total actiu 1.169.361.592 905.617.050 29,1% 
    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 
PATRIMONI NET 29.486.061 26.956.271 9,4% 
Fons propis 27.582.741 24.941.567 10,6% 
Fons Social 62.975.686 58.800.216 7,1% 

Reserves 209.642 209.642 0,0% 

Resultats d’exercicis anteriors (34.185.063) (22.633.162) (51,0%) 

D’altres aportacions de socis 1.000.000 2.043.407 (51,1%) 

Resultat de l’exercici (2.417.524) (13.478.536) 82,1% 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.903.320 2.014.704 (5,5%) 
PASSIU NO CORRENT 839.120.267 767.453.666 9,3% 
Provisions a llarg termini 12.785.114 12.785.114 0,0% 
Deutes llarg termini 826.283.442 754.603.832 9,5% 
Obligacions i d’altres valors negociables 188.732.307 263.569.100 (28,4%) 

Deutes amb entitats de crèdit 626.468.472 480.608.333 30,3% 

D’altres passius financers 11.082.663 10.426.399 6,3% 

Passius per impost diferit 51.711 64.720 (20,1%) 
PASSIU CORRENT 300.755.264 111.207.113 170,4% 
Deutes a curt termini 298.492.396 105.843.828 182,0% 
Obligacions i d’altres valors negociables 128.562.899 421.368 30.410,8% 

Deutes amb entitats de crèdit 167.989.905 104.014.696 61,5% 

Derivats 327.847 305.216 7,4% 

D’altres passius financers 1.611.745 1.102.547 46,2% 

Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar 2.262.868 5.363.285 (57,8%) 
D’altres deutes AA PP 306.445 422.590 (27,5%) 

D’altres creditors 1.956.423 4.940.695 (60,4%) 

Total patrimoni net i passiu 1.169.361.592 905.617.050 29,1% 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i guanys de 2010 de l’Institut, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Import net de la xifra de negocis 29.516.176 20.040.644 47,3% 

Aprovisionaments (16.454.598) (12.985.264) 26,7% 

D’altres ingressos d’explotació 9.941.553 1.054.653 842,6% 

Despeses de personal (2.877.929) (2.959.522) (2,8%) 

D’altres despeses d’explotació (10.262.827) (1.808.567) 467,5% 

Amortització de l’immobilitzat (163.495) (143.755) 13,7% 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 147.142 143.567 2,5% 

Deteriorament i resultat d’alienacions de l’immobilitzat (261.250) 0 - 

D’altres resultats 0 (7.300.585) 100,0% 

Resultat d’explotació 9.584.772 (3.958.829) 342,1% 

Ingressos financers 654.564 131.708 397,0% 

Despeses financeres 0 (318) 100,0% 

Variació de valor raonable en instruments financers 113.673 249.941 (54,5%) 

Diferències de canvi 221.402 (19.318) 1.246,1% 

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers (12.412.033) (9.881.720) (25,6%) 

Resultat financer (11.422.394) (9.519.706) (20,0%) 

Resultat abans d’imposts (1.837.622) (13.478.536) 86,4% 

Imposts sobre beneficis (579.902) 0 - 

Resultat de l’exercici per operacions continuades (2.417.524) (13.478.536) 82,1% 

Resultat de l’exercici (2.417.524) (13.478.536) 82,1% 

Quadre 2 

Com indicàvem en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés les àrees 
d’inversions financeres i endeutament, així com els ingressos i despeses que s’hi 
relacionen. 

Les inversions financeres, per import de 1.147.094.131 euros, representen el 98,1% de 
l’actiu del balanç de l’exercici de 2010, que s’ha incrementat un 29,0% respecte a 
l’exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquestes àrees i 
comptes relacionats, en els apartats següents mostrem els comentaris sobre els aspectes 
més significatius observats. 
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5.2 Inversions immobiliàries 

L’IVF ha inclòs en aquest epígraf tres immobles adquirits o adjudicats per recuperació 
de crèdits impagats. El valor pel qual s’han comptabilitzat dos del tres immobles és 
equivalent al valor comptable del crèdit recuperat. El tercer immoble ha sigut 
comptabilitzat pel valor d’adjudicació que figura en l’acte judicial, que està basat en una 
taxació de l’any 2008. L’IVF no disposa d’una taxació actualitzada d’aquest immoble. 
El valor comptable de l’actiu financer aplicat puja a 310.540 euros. 

El criteri comptable generalment aplicable per a aquest tipus d’operacions estableix que 
el valor dels actius rebuts en pagament de deutes no podrà superar l’import del valor 
comptable dels actius financers aplicats (crèdits impagats). D’acord amb aquest criteri, 
l’esmentada inversió immobiliària estaria sobrevalorada en, quant menys, 720.369 
euros. 

En al·legacions, l’Institut indica que ha registrat comptablement la correcció valorativa 
en l’exercici de 2011. 

5.3 Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

La composició d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2010 és la següent, en 
euros: 

 

Concepte Import 

Instruments de patrimoni:  

Participacions en empreses associades 41.727.388 

Desembors pendents (15.180.688) 

Deteriorament de valor (6.960.537) 

Crèdits a empreses 170.259 

Total 19.756.422 

Quadre 3 

L’apartat 8 “Inversions en empreses del grup i associades”, de la memòria dels comptes 
anuals de l’IVF que s’adjudiquen en l’annex d’aquest Informe, mostra la informació 
pertinent sobre els conceptes assenyalats en el quadre 3 anterior. La revisió duta a cap 
no ha posat de manifest cap aspecte que destacar. 

5.4 Inversions a llarg termini 

La composició d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2010 és la següent, en 
euros: 
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Concepte Import 

Instruments de patrimoni 494.777 

Préstecs a llarg termini sector privat 313.058.604 

Préstecs a llarg termini línies mediació 220.018.548 

Crèdits a llarg termini sector públic 169.365.336 

Crèdits llarg termini al personal 509.769 

Deteriorament de valor (*) (27.578.251) 

Total 675.868.783 
(*) Vegeu quadre 6 

Quadre 4 

L’apartat 9, “Actius financers”, de la memòria dels comptes anuals de l’IVF, mostra 
determinada informació sobre els conceptes assenyalats en el quadre 4 anterior. 

La informació, però, no és completa ja que no inclou la referent a la naturalesa i el 
nivell de risc d’instruments financers (informació qualitativa relacionada amb 
l’exposició al risc i com es produeix aquest risc, descripció dels objectius, polítiques i 
procediments de gestió del risc i els mètodes que s’utilitzen per a ponderar-los i 
informació quantitativa), com estableix l’apartat 9.3 del contingut de la memòria exigit 
per la 3ª part del Pla General de comptabilitat. 

També hauria d’incloure, com disposa el Pla General de Comptabilitat per a cada classe 
d’actius financers, una anàlisi del moviment dels comptes correctors representatius de 
les pèrdues per deteriorament originades pel risc de crèdit. 

A fi de revisar els procediments de concessió i gestió dels préstecs, analitzar els 
deterioraments de valor i determinar l’adequat registre comptable d’aquestes 
operacions, aquesta Sindicatura ha efectuat una selecció d’algunes operacions de 
préstec, amb venciments a curt i llarg termini, atenent el seu import i les seues 
característiques. 

El següent quadre detalla, en euros, els expedients revisats: 
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Expedients 
Quantia del 

préstec 

Deute viu a  

31-12-10 

1047 (*) 2.000.000 0 

1053 (**) 2.000.000 1.500.000 

1059 (**) 6.000.000 1.880.000 

1061 (*) 2.000.000 0 

1065 (**) 5.000.000 2.500.000 

1078 (**) 2.109.000 527.250 

1097 (*) 350.000 0 

Operacions a empreses del sector privat 19.459.000 6.407.250 

LFL016745 60.000.000 60.000.000 

LFL016782 112.000.000 112.000.000 

LFL016301 50.000.000 50.000.000 

LFL016427 2.000.000 2.000.000 

     LFL016412 (**) 40.000.000 23.400.000 

LFL016742 32.484.487 32.484.487 

Operacions a empreses del sector públic 296.484.487 279.884.487 

Total mostra d’operacions 315.943.487 286.291.737 

(*) Préstec que no ha sigut disposat a 31-12-2010 
(**) Préstec desemborsat parcialment a 31-12-2010 

Quadre 5 

Per a la mostra seleccionada, les proves realitzades per a verificar el procediment de 
concessió i tramitació dels préstecs al sector privat, han posat de manifest les següents 
incidències: 

- En tres operacions (1061, 1065 i 1078) s’han constituït garanties reals. 
Tanmateix, en els expedients con consta la taxació sobre la seua valoració 
efectuada per una entitat registrada en el Banc d’Espanya, com requeriria 
l’article 17 del reglament regulador de l’activitat creditícia de l’IVF. 

- En dos operacions (1061 i 1078), l’informe tècnic emés no és favorable a la 
concessió del préstec. En l’acta de la comissió d’inversions consta l’aprovació 
de les operacions sense motivar aquesta aprovació, malgrat no disposar de la 
proposta favorable de l’àrea d’inversions. 

 En aquest sentit, recomanem que es documenten adequadament quins aspectes 
distints als tècnics justifiquen l’aprovació de l’operació. 

- L’IVF comptabilitza les comissions que percep per préstecs concedits com un 
ingrés anticipat. Posteriorment, l’imputa linealment al compte de resultats de 
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cadascun dels exercicis en què està vigent el préstec sense utilitzar el mètode del 
tipus d’interés efectiu, que és el que pertoca.  L’import de l’efecte no difereix 
significativament del que s’hauria haver imputat, d’acord amb aquest últim 
mètode. 

D’altra banda, hem revisat vint expedients relatius a préstecs concedits bàsicament en 
exercicis anteriors i que han sigut objecte, en l’exercici de 2010, de modificació o 
reestructuració de les seues condicions inicials. El saldo viu d’aquests préstecs a 31 de 
desembre de 2010 pujava a 65.198.163 euros. Hem prestat especial atenció a 
l’existència de possibles indicis de deteriorament de valor. 

La revisió d’aquests expedients ha posat de manifest com a aspecte més significatiu allò 
que segueix: 

- L’evolució dels negocis de dos acreditats, beneficiaris de tres operacions 
(números 867, 941 i 1036), amb un saldo viu conjunt a 31 de desembre de 2010 
de 5.200.000 euros, mostra una tendència negativa, cosa que comportaria una 
insuficient generació de recursos per a fer front als compromisos de pagaments 
amb entitats financeres i amb proveïdors. 

 Per això, aquesta Sindicatura estima que d’acord amb els criteris generalment 
aplicables, els crèdits referents a aquestes operacions hauria de qualificar-se com 
a dubtós. En conseqüència, considerem que s’hi hauria d’efectuar una correcció 
valorativa per deteriorament per import de 520.000 euros. Vegeu apartat b) 
Correccions valoratives per deteriorament. 

Quant a les operacions efectuades mitjançant les línies de mediació, els contractes 
formalitzats amb les entitats financeres adjudicatàries dels fons, estableixen una 
comissió per a l’Institut del 0,10% sobre els imports desemborsats. 

L’IVF comptabilitza com a ingrés de l’exercici la comissió percebuda en cada 
desembors (vegeu apartat 5.10). Aquesta comptabilitat no està d’acord amb el criteri de 
cost amortitzat que és el que s’ha d’aplicar segons la normativa comptable. La 
diferència entre el valor en llibres i el cost amortitzat puja a 293.509 euros. 

L’Institut, per mitjà de la comissió d’inversions, estableix l’import màxim dels préstecs 
que es poden concedir al sector públic. Al tancament de l’exercici, el saldo viu de totes 
aquestes operacions puja a 480.259.639 euros. Aquesta quantitat no supera la quantitat 
global màxima autoritzada per la comissió d’inversions que estableix que el volum viu a 
31 de desembre de 2010 no ha de superar els 670.000.000 d’euros. 

a) Seguiment específic de les operacions realitzades amb dos acreditats 

Pel que fa a la situació de les operacions realitzades amb dos acreditats que van ser 
objecte d’anàlisi en informes anteriors i que aquesta Sindicatura està fent-ne un 
seguiment específic, assenyalem el següent: 
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Quant a l’acreditat núm. 1, el 30 d’abril de 2007, el Jutjat del Mercantil núm. 1 va 
decretar l’obertura de la fase de liquidació, així com la dissolució de la mercantil. 

En l’exercici de 2010 s’han donat de baixa en el balanç tots el crèdits per considerar-los 
fallits, llevat del derivat d’una operació que compta amb garantia real, i que el seu valor 
en llibres és de 997.451 euros. 

L’anàlisi duta a cap sobre aquesta valoració ha posat de manifest que s’ha de dotar una 
correcció valorativa per deteriorament per import de 247.545 euros. Vegeu apartat b) 
Correccions valoratives per deteriorament de valor. 

Quant a l’acreditat núm. 2, com hem posat de manifest en informes anteriors de 
fiscalització, l’IVF va signar juntament amb uns altres creditors l’acceptació de 
compensació de crèdits per participacions de capital mitjançant escriptura signada el 9 
d’abril de 2008. Quant a això, l’IVF ha acceptat una opció de recompra de la 
participació de dos dels nous socis pel valor de la seua inversió més una taxa de 
rendibilitat anual en un període de tres anys. A 31 de desembre de 2010, l’IVF en valora 
la participació en 27.996.793 euros. 

Com a conseqüència d’aquest acord, l’IVF va donar de baixa la correcció valorativa per 
riscs i despeses i va constituir una nova provisió que a 31 de desembre de 2010 puja a 
un import de 12.785.114 euros (vegeu apartat 5.6), que té en compte la situació descrita 
en el paràgraf anterior. Donat que la valoració d’aquesta inversió està condicionada a 
incertesa de caràcter urbanístic, no és possible estimar una valoració fiable de les dites 
participacions al tancament de l’exercici econòmic de 2010. 

A més a més, durant l’exercici de 2010, l’IVF juntament amb uns altres socis que 
participen en el capital d’aquest acreditat, hi han formalitzat una operació de crèdit, el 
venciment de la qual és abril de 2015. L’import prestat per l’IVF puja a 170.259 euros. 
La recuperabilitat d’aquest crèdit és incerta, puix que dependrà d’una resolució 
administrativa o judicial, o bé de l’alienació dels béns de l’acreditat, ja que aquesta 
societat no genera actualment cap recurs financer. 

b) Correccions valoratives per deteriorament de valor 

L’import total de les correccions valoratives per deteriorament de valor de les inversions 
financeres a curt i llarg termini de l’Institut pugen a 41.142.114 euros, amb el següent 
detall, en euros: 

 

Provisions Llarg termini Curt termini Total 

Provisió específica 27.578.251 (*) 13.563.863 (**) 41.142.114 
(*) Vegeu quadre 4 (**) Vegeu quadre 7 

Quadre 6 
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El reglament regulador de les característiques i condicions generals de les operacions de 
risc de crèdit de l’IVF no conté cap apartat quant als mètodes que ha d’utilitzar l’Institut 
per a identificar el deteriorament dels crèdits i la cobertura necessària. 

Segons es desprén de la informació facilitada, l’IVF realitza una anàlisi individualitzada 
de les operacions i, en funció de la situació de l’acreditat i de la informació disponible, 
estableix el percentatge de recuperació d’aquelles operacions que estan classificades 
com de cobrament dubtós i calcula el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs prevists. 

Quant al treball realitzat sobre la raó del deteriorament registrat, aquesta Sindicatura 
considera que existeix una insuficiència d’1.975.940 euros en la cobertura de 
determinades operacions, d’acord amb els criteris que per a questa mena d’operacions 
estableix la normativa del Banc d’Espanya. 

En concret, les incidències són: 

- Proposta de cobertura del 10% dels crèdits derivats de tres operacions renovades 
en l’exercici (comentades en paràgrafs anteriors d’aquest apartat 5.4. Això 
significaria una correcció valorativa per deteriorament de 520.000 euros. 

- Proposta de cobertura del 25% dels crèdits derivats de tres operacions amb dos 
acreditats que l’IVF té qualificats com de cobrament dubtós, l’un per estar en 
concurs de creditors i l’altre en liquidació. La correcció valorativa per 
deteriorament pujaria a 247.545 euros en el cas de l’acreditat en liquidació, ja 
comentat en l’apartat 5.4 a), i a 757.814 euros en el cas de l’acreditat en concurs 
de creditors. 

- Proposta de cobertura del 25% dels crèdits derivats de quatre operacions de tres 
acreditats que l’IVF no té classificats com de cobrament dubtós i que, tanmateix, 
es trobaven en situació de concurs de creditors amb anterioritat al 31 de 
desembre de 2010. La correcció valorativa per deteriorament pujaria a 450.581 
euros. 

Des de l’exercici de 2008 l’IVF no realitza la dotació genèrica per deteriorament de 
l’1% de les inversions creditícies, en no considerar-la necessària. 

En al·legacions, l’Institut indica que durant l’exercici de 2011 ha realitzat reunions 
periòdiques per a revisar les dotacions de la cartera de préstecs esmentades en 
l’Informe. 

5.5 Inversions financeres a curt termini 

La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2010 és la següent, en euros: 
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Inversions financeres a curt termini Import 

Crèdits a curt termini 51.810.502 

Crèdits a curt termini sector públic 310.894.303 

Préstecs curt termini línies de mediació 92.958.990 

Interessos a curt termini de crèdits 5.027.903 

Crèdits a curt termini per alienació d’immobilitzat 860.280 

Derivats ( vegeu apartat 5.9) 

Deteriorament de valor crèdits a curt termini (*) 

4.339.922 

(13.563.863) 

Deteriorament de valor crèdits a curt termini per alienació immobilitzat  (860.280) 

Total 451.467.757 
(*) Vegeu quadre 6 

Quadre 7 

L’apartat 9, “Actius financers”, de la memòria dels comptes anuals de l’IVF mostra 
determinada informació sobre els conceptes assenyalats en el quadre 7 anterior. Aquesta 
informació, però, no es completa ja que no inclou la referida a determinats aspectes que 
quant a això assenyala el Pla General de Comptabilitat (vegeu apartat 5.4). 

En l’apartat 5.4 d’aquest Informe hem analitzat els saldos dels comptes “Crèdits a curt 
termini”, “Crèdits a curt termini sector públic”, “Préstecs a curt termini línies de 
mediació” i “Deteriorament de valor”. 

El saldo del compte “Interessos a curt termini de crèdits” ha de recollir els interessos 
meritats i no vençuts pel préstecs concedits per l’IVF. Les proves realitzades han posat 
de manifest diversos errors en la comptabilitat d’aquests interessos. Tot i que l’efecte 
net dels imports d’aquests errors no és significatiu sobre els comptes anuals, han de ser 
adequadament regularitzats. 

Amb aquesta finalitat, tot seguit assenyalem les incidències detectades: 

- Hi ha un saldo de 142.386 euros, en concepte d’interessos vençuts i no cobrats, 
corresponents a 38 operacions de préstecs al sector privat. Aquestes operacions 
no han mostrat risc viu durant l’exercici de 2010 i, per tant, no tenen pendent cap 
liquidació d’interessos. Els interessos van ser meritats en exercicis anteriors, per 
la qual cosa l’IVF hauria de regularitzar aquest saldo contra reserves. 

- Al tancament de l’exercici hem constatat una inadequada periodificació 
d’interessos meritats i no vençuts corresponent a 15 operacions de préstecs al 
sector privat. En aquest sentit, el compte de periodificació d’interessos s’hauria 
d’incrementar en 529.571 euros amb abonament a resultats de l’exercici. 

- Quant als interessos meritats i no vençuts a 31 de desembre de 2010 dels 
préstecs de les línies de mediació, hem detectat que la periodificació d’interessos 
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corresponents a tres préstecs no és adequada tenint en compte el capital pendent 
a la data de l’última liquidació (15 de desembre de 2010) i el tipus d’interés 
aplicable. L’efecte és un excés d’interessos meritats i no vençuts de 158.940 
euros. En conseqüència, el compte de periodificació d’interessos s’ha de 
disminuir per aqueix import, amb càrrec als resultats de l’exercici. 

- No s’han comptabilitzat els interessos meritats i no vençuts a 31 de desembre de 
2010, per un import de 63.722 euros, d’un préstec al sector públic. Per tant, el 
compte de periodificació d’interessos s’ha d’augmentar en el citat import, amb 
abonament als resultats de l’exercici. 

- La meritació dels interessos és interrompuda en el cas de préstecs que l’IVF 
considera de cobrament dubtós, o per raó de morositat o per raó distinta a la 
morositat (situació concursal, desequilibri financer, insuficiència de recursos 
generats, etc.), a semblança dels criteris que estableix el Banc d’Espanya. 

 Tanmateix, durant l’exercici de 2010 l’IVF ha comptabilitzat interessos de 
préstecs que ja havien sigut considerats en exercicis anteriors com a deteriorats. 
L’efecte és de 310.180 euros. En conseqüència, el compte de periodificació 
d’interessos s’ha de disminuir en l’esmentat import, amb càrrec als resultats de 
l’exercici. 

En l’epígraf “Deteriorament de valor crèdits a curt termini” s’han identificat alguns 
comptes desglossats de provisions per deteriorament de préstecs al sector privat, amb un 
saldo net deutor de 105.642 euros, que l’IVF haurà de regularitzar, ja que no estan 
assignats a cap crèdit amb capital viu. 

5.6 Provisions a llarg termini 

La totalitat del saldo d’aquest epígraf del passiu no corrent recull la provisió per l’opció 
de recompra, comentada en l’apartat 5.4, per import de 12.785.114 euros. 

Durant l’exercici de 2010 no s’ha augmentat la provisió per considerar l’IVF que el 
valor mínim recuperable de la inversió que resultaria en cas que s’exercís l’opció de 
recompra, en base a les plusvàlues tàcites existents resultants de l’última taxació 
disponible, seria superior al cost desemborsat. 

Els apartats 16.1 “Provisions per a d’altres responsabilitats” i 22.2 “D’altres 
compromisos”, de la memòria dels comptes anuals de l’IVF, mostren la informació 
rellevant sobre aquesta contingència. 

5.7 Deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt termini 

En l’epígraf “Deutes amb entitats de crèdit” classificat en el passiu no corrent, es 
registren els préstecs concedits a l’Institut per diverses entitats financeres amb 
venciment superior a un any. L’import a 31 de desembre de 2010 puja a 626.468.472 
euros (vegeu quadre 1). 
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En l’epígraf “Deutes amb entitats de crèdit” classificat en el passiu corrent, es registren 
els préstecs i crèdits concedits a l’Institut per diverses entitats financeres amb venciment 
a curt termini, així com els deutes per interessos. L’import a 31 de desembre de 2010 
puja a 167.989.905 euros (vegeu quadre 1). 

L’apartat 10, “Passius financers”, de la memòria dels comptes anuals de l’IVF que 
s’adjunten en l’annex d’aquest Informe, mostra el detall i composició i informació 
rellevant sobre els deutes esmentats. 

Les proves realitzades per aquesta Sindicatura han posat de manifest la raó dels saldos 
citats al tancament de l’exercici, excepte per les següents incidències que, per bé que el 
seu efecte no es significatiu sobre els comptes anuals, han de ser tingudes en compte per 
a la seua regularització: 

- La valoració posterior de tres préstecs a llarg termini que es van contractar amb 
comissió d’obertura no s’ha realitzat segons el criteri de cost amortitzat. 

- No s’han comptabilitzat els interessos explícits meritats i no vençuts a 31 de 
desembre de 2010 de dues pòlisses de crèdit. 

L’efecte d’aquestes incidències, juntament amb la descrita en l’apartat 5.8, representa 
una infravaloració del passiu de 87.743 euros. 

A 31 de desembre de 2010, el volum viu d’endeutament a llarg i curt termini ha pujat a 
1.111.753.583 euros, cosa que representa un increment del 31% respecte a l’exercici de 
2009. Aquest import no supera el límit de 1.300.000.000 d’euros establit en l’article 
40.1 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 2010. 

Tanmateix, l’article 26 del reglament de l’Institut assenyala que: “els recursos aliens de 
l’Institut, qualsevulla que siga la seua modalitat d’instrumentació, no haurà de superar 
la suma de cinc vegades els fons propis”. Aquest límit fixat en el reglament ha d’ajustar-
se al que estableix la Llei 14/1997, de 26 de desembre, com indica de forma reiterada 
aquesta Sindicatura en els seus informes de fiscalització. 

5.8 Obligacions i d’altres valors negociables a llarg i curt termini 

Mitjançant la Resolució de 2 de novembre de 2009, de l’Institut Valencià de Finances, 
es constitueix el mercat autonòmic de deute públic en anotacions de la Generalitat en la 
Borsa de Valors de València. Aquesta resolució estableix que podran ser admesos a 
negociació en el dit mercat, en virtut de la mera sol·licitud de l’emissor, els bons i 
obligacions emesos per l’Institut Valencià de Finances. 

En aquests epígrafs classificats en el passiu no corrent i en el passiu corrent, es registren 
les quatre emissions de bons realitzades per l’IVF a finals de l’exercici de 2009 i l’única 
emissió realitzada durant l’exercici de 2010, les característiques principals de les quals 
desglossem en el quadre següent, amb els saldos pendents de pagament a 31 de 
desembre de 2010, en euros: 
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Quadre 8 

Les proves realitzades per aquesta Sindicatura han posat de manifest que la valoració de 
les cinc emissions de bons (totes elles tenen o comissió de col·locació o prima 
d’emissió) s’ha realitzat conformement amb el criteri de cost amortitzat, per bé que s’ha 
incorregut en algun error del tipus d’interés efectiu en tres de les cinc emissions de 
bons. 

5.9 Derivats 

El següent quadre, elaborat per aquesta Sindicatura a partir de la informació facilitada, 
resumeix la informació més significativa relativa als tipus de permutes financeres que 
manté l’Institut: 

 

Tipus de permutes 
financeres 

Interessos meritats Periodificacions 

Ingressos 
financers 

Despeses 
financeres 

Deutors 
permutes 

Creditors 
permutes 

De cobertura 6.215.627 6.124.627 4.034.376 86.512 

De tipus d’interés 1.866.997 1.844.324 305.141 241.150 

De tipus de canvi 0 0 405 185 

Totals 8.082.624 7.968.951 4.339.922 327.847 

Quadre 9 

Entitat 
col·locadora 

Valor 
nominal 
emissió 

Data 
emissió i 

desembors 

Preu 
emissió 

Data 
amortització 

Tipus 
d’interés 

Comissió 
col·locació 

Curt 
termini 

Llarg 
termini 

La Caixa  100.000.000 30/11/2009 
100% 
Valor 

Nominal 
14/01/2013 2,685% 147.500 2.627.473 99.858.336 

Morgan 
Stanley  

39.000.000 03/12/2009 
100% 
Valor 

Nominal 
03/12/2014 

Euríbor3M
+0,78% 

82.000 56.272 38.921.797 

BBVA  100.000.000 14/12/2009 
99,818% 

Valor 
Nominal 

14/12/2011 2,25% 0 100.018.096 0 

La Caixa  25.000.000 09/12/2009 
100% 
Valor 

Nominal 
09/12/2011 2,193% 19.400 25.023.829 0 

La Caixa 50.000.000 28/01/2010 
100% 
Valor 

Nominal 
10/06/2013 2,709% 82.000 837.229 49.952.174 

Total 314.000.000     330.900 128.562.899 188.732.307 
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Els ingressos financers per les operacions de permutes financeres han pujat en 2010 a 
8.082.624 euros, mentre que les despeses pel mateix concepte han pujat a 7.968.951 
euros. La diferència de 113.673 euros, es recull amb signe positiu (ingrés) en l’epígraf 
“Variació del valor raonable en instruments financers” del compte de pèrdues i beneficis 
de l’IVF (vegeu quadre 2). 

Els apartats 4.5, “Cobertures comptables” i 11, “Comptabilitat de cobertures”, de la 
memòria dels comptes anuals de l’IVF, mostren el detall i composició i informació 
rellevant sobre els conceptes citats. 

Les proves realitzades per aquesta Sindicatura no han posat de manifest incidències 
significatives. 

5.10 Import net de la xifra de negocis 

La composició d’aquest epígraf és la següent, en euros: 

 

Concepte Import 

Interessos per préstecs concedits 6.841.670 

Interessos per préstecs línies mediació 7.940.711 

Interessos per préstecs al sector públic 9.302.660 

Comissions per préstecs concedits 337.214 

Comissions per préstecs línies mediació 11.656 

Comissions per préstecs al sector públic 69.371 

Interessos de demora de préstecs al sector privat 294.521 

Interessos de demora de préstecs al sector públic 52.927 

Prestacions de serveis 4.665.446 

Total 29.516.176 

Quadre 10 

Els comptes “Interessos per préstecs concedits” i “Interessos per préstecs al sector 
públic” recullen els interessos meritats pels préstecs concedits per l’IVF analitzats en els 
apartats 5.4 i 5.5 d’aquest Informe. 

Els tipus d’interés de general aplicació giren entorn a l’euríbor més un diferencial. El 
reglament que regula l’activitat creditícia de l’IVF establia que aquest diferencial 
oscil·lara entre el 0,5% i el 2,5%. A partir de juny de 2010, el reglament ja no limita el 
diferencial màxim (2,5%) sinó que estableix que el tipus d’interés de referència 
juntament amb el diferencial no serà inferior al cost de finançament alié de l’IVF. 

En “Comissions per préstecs concedits” es registra la comissió d’obertura dels préstecs 
desemborsats, que puja generalment a un 0,75% de l’import formalitzat i que es fa 
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efectiva en el primer desembors de l’import prestat. El reglament de l’activitat creditícia 
de l’IVF, vigent des de juny de 2010, ha eliminat la comissió màxima que estava 
establida en 0,75%. 

Durant l’exercici de 2010, l’IVF també ha registrat en “Comissions per préstecs 
concedits” la comissió de renovació corresponent a 32 operacions que han sigut objecte 
de reestructuració en l’exercici, per un import de 140.534 euros. 

Aquesta comissió ha sigut íntegrament registrada com a ingrés de l’exercici. En 
aplicació del mètode que estableix el Pla General de Comptabilitat, l’ingrés meritat 
haguera sigut de 127.451 euros inferior al comptabilitzat. 

També en l’esmentat epígraf de “Comissions per préstecs concedits” s’ha imputat com a 
ingrés de l’exercici la totalitat de la comissió d’obertura corresponent als desembors de 
les línies de mediació realitzats en l’any 2010 (vegeu apartat 5.4). 

L’IVF ha comptabilitzat en “Prestacions de serveis” els ingressos per les comissions  
meritades durant l’exercici pels avals prestats pel propi Institut, així com pels avals 
prestats per la Generalitat que tramita i gestiona l’IVF. 

Durant l’exercici de 2010, l’IVF ha tramitat avals de la Generalitat per import de 
336.690.000 euros destinats a garantir operacions de finançament concertades per les 
entitats o empreses públiques i institucions firals de la Comunitat Valenciana. En aquest 
sentit destaquen els avals tramitats a favor de CIEGSA per un import de 127.000.000 
d’euros. 

L’article 37 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2010 limita els avals 
prestats per la Generalitat a un import de 650.000.000 d’euros, que no ha sigut superat. 

Hem revisat una mostra d’expedients de concessió d’avals que no ha posat de manifest 
incidències significatives. 

5.11 Aprovisionaments 

Els interessos meritats en l’any 2010 pels préstecs rebuts per l’Institut, pòlisses de crèdit 
contractades i emissions de bons realitzades (apartats 5.7 i 5.8) han pujat a 16.545.598 
euros que apareixen registrats en l’epígraf “Aprovisionaments” del compte de pèrdues i 
beneficis (vegeu quadre 2). 

El quadre següent mostra el desglossament del cost d’endeutament per tipus 
d’operacions, en euros: 
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Cost endeutament per: Import 

Préstecs a llarg termini 9.243.584 

Préstecs curt termini 1.711.748 

Pòlisses de crèdit 490.279 

Emissions de bons 5.008.987 

Totals 16.454.598 

Quadre 11 

En els apartats 5.7 i 5.8 hem comentat les incidències en la comptabilitat dels préstecs, 
pòlisses de crèdits i emissions de bons. Com a conseqüència d’aquestes incidències, 
existeixen interessos meritats i no vençuts a 31 de desembre de 2010 que no han sigut 
adequadament comptabilitzats. L’efecte resultant és que aquest compte 
d’aprovisionaments està infravalorat en 87.743 euros. 
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6. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables 
de l’Institut han d’adoptar mesures correctores per a evitar que es tornen a repetir en 
exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit, i en 
destaquem prèviament les recomanacions d’informes d’anys anteriors que han sigut 
ateses per l’Institut. 

Cal destacar que l’Institut, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 28 de 
juliol de 2011, ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les incidències 
assenyalades en l’Informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació 
en el curs de la fiscalització. 

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

a.1) En el present exercici s’ha revisat el procediment de formulació i 
aprovació dels comptes anuals, de forma que és el director general qui 
elabora i formula els comptes i els presenta al Consell General per a la 
corresponent dació de comptes i ratificació. Aquesta presentació es 
realitza a través de la comissió d’inversions. 

a.2) L’Institut ha elaborat l’informe de gestió que conté les explicacions que 
els administradors consideren oportunes sobre la situació de l’Institut, 
l’evolució de la seua actitud i uns altres assumptes. 

b) Considerem adient mantenir les següents recomanacions propostes en informes 
d’exercicis anteriors: 

b.1) Cal actualitzar l’article 26 del reglament de l’IVF per a ajustar-lo a la 
Llei 14/1997, de 26 de desembre, que segons que manifesta el propi IVF 
ja s’aplica. 

b.2) L’Institut comptabilitza com a major correcció valorativa per 
deteriorament la subvenció que rep de la Generalitat per a cobrir fallides 
derivades de determinades actuacions creditícies. 

 D’acord amb el Pla General de Comptabilitat, aquesta subvenció s’ha de 
comptabilitzar com a ingrés de l’exercici en què es merite la despesa que 
finança. No obstant això, l’efecte en el compte de pèrdues i beneficis de 
l’exercici de 2010 és nul, degut a què l’IVF en calcular el deteriorament 
necessari al final de l’exercici ha tingut en compte aquesta subvenció 
rebuda. 
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 D’acord amb l’anterior, recomanem que s’adeqüe a les normes 
comptables d’aplicació la comptabilitat d’aquest tipus d’operacions. 

b.3 L’IVF comptabilitza les comissions per préstecs concedits com un ingrés 
anticipat per a posteriorment aplicar-lo a cadascun del exercicis en què 
continue vigent el préstec, com assenyala el Pla General de 
Comptabilitat; no obstant això, aquesta comptabilitat es realitza de 
manera lineal fins al venciment, quan d’acord amb la normativa 
comptable d’aplicació s’ha d’efectuar pel mètode de tipus d’interés 
efectiu. 

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

c.1 L’apartat relatiu als actius financers de la memòria que forma part dels 
comptes anuals ha de completar-se segons el contingut exigit pel Pla 
General de Comptabilitat. En concret, ha de facilitar-se informació sobre 
la naturalesa i el nivell de risc procedent d’instruments financers, així 
com el moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues 
per deteriorament (vegeu apartat 5.4). 

c.2) S’han de millorar alguns aspectes relatius a la comptabilitat de les 
operacions que assenyalem tot seguit (vegeu apartats 5.5 i 5.7): 

a) L’IVF comptabilitza les comissions de novacions com a ingressos 
de l’exercici en què es realitza la novació. La comptabilitat 
d’aquests ingressos s’ha de realitzar d’acord amb la normativa 
comptable que hi és d’aplicació. 

b) Pel que fa a les pòlisses de crèdit, l’IVF ha de comptabilitzar com 
a despeses de l’exercici els interessos meritats i no pagats a 31 de 
desembre segons el saldo disposat. 

c) Per a evitar errors en la comptabilitat de les despeses financeres 
dels préstecs, crèdits i emissions, es recomanable realitzar una 
conciliació periòdica entre la informació extracomptable dels 
interessos liquidats i la comptabilitat. Per a facilitar aquesta 
conciliació, recomanem la utilització de comptes comptables 
distints per a registrar el cost d’endeutament per cadascun dels 
passius. 

c.3) Pel que fa al reglament regulador de l’activitat creditícia de l’IVF són 
susceptibles de millores els següents aspectes: (vegeu apartat 5.4): 

a) Determinar els criteris per a classificar les operacions en funció 
del risc d’insolvència de l’acreditat i la forma de quantificar les 
estimacions individuals de les pèrdues per deteriorament. 
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b) Establir la freqüència mínima per a revisar la valoració de les 
garanties reals preses com a cobertura de préstecs concedits. 

c) Adaptar la redacció respecte a l’exigència de taxacions en cas 
d’aportació de garanties reals de naturalesa distinta als béns 
immobles. 

d) Establir l’exigència de motivar les resolucions de la comissió 
d’inversions, en el cas d’aprovació d’operacions, que els seus 
informes tècnics no siguen favorables. 



 

 

 

 

 

 

SOCIETAT PROJECTES TEMÀTICS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació de 2011, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte verificar si les 
despeses registrades en “D’altres despeses d’explotació” en els comptes anuals de 
l’exercici 2010 de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU, 
(SPTCV) es presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables aplicables, 
i també verificar si s’ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l’exercici esmentat amb relació a l’àrea fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes de 
la gestió i control intern d’SPTCV relacionats amb l’àrea esmentada. En els diferents 
apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions que caldrà que siguen objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Societat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d’SPTCV els componen el balanç a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria 
corresponents a l’exercici acabat en aqueixa data, i els adjuntem íntegrament, ensems 
amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes foren 
formulats pels administradors de la Societat el 30 de març de 2011, aprovats per la 
Junta General d’Accionistes el 24 de juny de 2011 i presentats en aquesta Sindicatura 
de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, conformement a la normativa 
aplicable, el 29 de juny de 2011, juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent 
al que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, fa la Intervenció General de 
la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria que contracta. En aqueix 
informe s’emet una opinió amb tres limitacions a l’abast relacionades, la primera, que 
manca informació per a determinar el deteriorament de les quantitats per cobrar d’una 
participada; la segona, que no hi ha prou informació per a calcular el deteriorament de 
projectes d’inversió, i la tercera, que ha faltat comunicació entre dos administradors 
sobre el conflicte d’interessos, tot i que aquesta circumstància s’ha resolt a l’hora de fer 
aquest treball. De més a més, s’emeten quatre incerteses, derivades, tres d’aquestes dels 
litigis pendents de resoldre tant de l’SPTCV com d’una participada, i l’altra del 
necessari suport financer de la Generalitat per a continuar l’activitat. 

Així mateix, s’ha efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’informe de l’exercici de 2009. 

Conformement als objectius que descrivim en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si ha estat degudament aplicada la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb els moviments que SPTCV ha registrat en l’exercici 2010 en la partida 
“D’altres despeses d’explotació”, i comprovar que la formalització i la presentació dels 
comptes anuals han estat correctes. 

D’acord amb això, hem fet les proves d’auditoria financera que hem considerat 
pertinents de conformitat amb els “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l’Estat Espanyol, i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes aplegades en el “Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes”. Aquests procediments han consistit a fer proves selectives, a revisar el 
control intern i altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els 
objectius que perseguíem i l’abast que hem indicat més amunt. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització que assenyalem en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament que descrivim en l’apartat 2.1, hem revisat si SPTCV ha complit la 
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legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, amb 
relació a l’àrea fiscalitzada durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2010. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, si s’han complit 
els aspectes rellevants que estableixen fonamentalment les normes següents: 

Normes generals 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
2010. 

- Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa, 
Financera i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Societats de Capital. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1564/1989, 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. 

Normes específiques de l’entitat 

- Acord del Govern de la Generalitat Valenciana de 26 de novembre de 1996 pel qual 
es crea l’empresa SPTCV. 

- Estatuts de la Societat. 

Contractació 

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

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

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

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda EHA/733/2010 de 25 de març, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies. 

- Resolució de 29 desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que cal 
incorporar en la memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució 30 novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat, 
explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes a què són subjectes les 
entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 

En l’Informe de l’exercici 2009 vàrem analitzar les instruccions de contractació i el 
perfil de contractant d’SPTCV, on observàrem determinats incompliments i férem 
recomanacions per a esmenar-los. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011, la Sindicatura emetrà un informe 
sobre el seguiment, pel conjunt d’entitats, empreses i fundacions públiques, del treball 
especial realitzat sobre les instruccions de contractació i el perfil de contractant. En 
aquest informe hom podrà consultar la situació actual i l’anàlisi de les millores que 
SPTCV ha introduït amb relació a les qüestions esmentades. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que indiquem en l’apartat 2.1, s’han 
posat de manifest els fets o circumstàncies que enumerem en els paràgrafs a, b, c, d i e 
següents, que afecten de manera significativa l’adequació de la partida “D’altres 
despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys als principis comptables 
aplicables i l’adequada presentació dels comptes anuals. 

a) Com diem en l’apartat 5.1, l’SPTCV, a diferència d’exercicis anteriors i seguint 
les recomanacions efectuades per aquesta Sindicatura de Comptes, ha constituït 
una provisió per a riscs i despeses per import de 50.606.698 euros a fi de cobrir 
les responsabilitats que eventualment es poguessen derivar del patrimoni net 
negatiu que presenten les participades Aeroport de Castelló, SL, i Ciutat de la 
Llum d’Alacant, SAU. 

No obstant això, caldria incrementar aquesta provisió en 8.818.194 euros, ja que, 
segons l’Informe emès per aquesta Sindicatura de la societat Aeroport de Castelló, 
SL, l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats” del patrimoni net del balanç, que 
a 31 de desembre de 2010 presentava un saldo per l’import esmentat, s’hauria de 
donar de baixa. 

b) En l’epígraf “Immobilitzat material” de l’actiu del balanç figuren uns terrenys 
sobre els quals la Societat té constituïts uns drets de superfície pels quals percep 
unes rendes. D’acord amb el que diem en l’apartat 5.1, SPTCV hauria de 
quantificar el valor comptable dels terrenys i traspassar-lo a l’epígraf “Inversions 
immobiliàries” de l’actiu del balanç. 

c) Com diem en l’apartat 5.1, a causa del projecte d’expropiació de la serra del 
Colmenar, de l’àrea Ciutat de la Llum d’Alacant, la Societat es troba incursa en 
diversos procediments judicials que estan pendents de resolució, per la qual cosa 
n’ignorem el desenllaç final i l’efecte que podrien tenir en els comptes de la 
Societat, que no preveuen cap provisió. 

d) Com diem en l’apartat 5.3, en vista de la situació jurídica de concurs de creditors 
en què es troba un superficiari d’uns terrenys cedits per SPTCV, caldria 
reclassificar com de cobrament dubtós l’import pendent de percebre per la 
Societat, que puja a 356.988 euros, i també registrar comptablement una correcció 
valorativa per l’import esmentat. 

En addició a això, indiquem tot seguit altres aspectes d’interès que s’han palesat en el 
curs de la fiscalització que hem dut a terme: 

a) Com diem en l’apartat 5.2 de l’Informe, el patrimoni net de la Societat presenta un 
valor negatiu de 88.371.833 euros, raó per la qual SPTCV es troba en un dels 
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supòsits de dissolució que preveu l’article 363.1 del text refós de la Llei de 
Societats de Capital. 

Aquesta situació, segons la nota 2 d de la memòria, és deguda a les pèrdues 
recurrents derivades de la insuficiència dels ingressos per a finançar les despeses 
operatives, de l’alta càrrega financera i dels resultats negatius de les societats 
filials. 

Des que es va constituir la Societat, la Generalitat ha finançat les pèrdues 
mitjançant ampliacions de capital i concedint avals que garanteixen els deutes 
assumits amb entitats financeres. 

SPTCV ha aplicat en l’elaboració dels comptes anuals el principi d’empresa en 
funcionament, ja que considera que la Generalitat continuarà prestant el suport 
necessari per a mantenir l’activitat, com diu la nota esmentada. 

La Junta General d’Accionistes ha aprovat en 2010 i en 2011 sengles ampliacions 
de capital que mitiguen però no resolen la situació de desequilibri patrimonial. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que descrivim en l’apartat 2.2, s’han 
posat de manifest durant l’exercici 2010 els següents incompliments de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics amb relació a l’àrea fiscalitzada: 

a) Com referim en l’apartat 5.1, SPTCV ha incomplit el que disposa l’article 327 de 
la Llei de Societats de Capital, ja que ha transcorregut més d’un exercici social 
des que el patrimoni net està per sota de les dues terceres parts del capital social 
sense que aquest s’haja reduït. 

b) D’acord amb el que exposem en l’apartat 5.1, la Societat no s’ha atingut al que 
disposa l’article 31.1 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
2010 quant a la modificació de les condicions retributives de quatre llocs de 
treball. 

c) S’han fet, o estan pendents de fer-se, pagaments per import d’1.791.013 euros, 
que superen el termini que fixa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
com fem constar en l’apartat 5.2. 

d) En l’apartat 6.4 indiquem aquelles qüestions que s’han posat de manifest en la 
fiscalització amb relació al compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la Societat 

SPTCV es va constituir com a societat anònima el 12 de desembre de 1996, en virtut de 
l’Acord que prengué el Govern de la Generalitat el 26 de novembre de 1996. 

Aquest Acord estableix que la Societat té la forma d’anònima i es regirà per les normes 
de dret privat aplicables a aquest tipus de societat i que te la consideració d’empresa de 
la Generalitat, d’acord amb l’article 5è de l’LHPG, per la qual es regularà en aquelles 
matèries que li siguen aplicables. Al tancament de l’exercici 2010 depenia de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

El seu fi social en l’exercici 2010, d’acord amb els seus Estatuts, és promoure, 
organitzar i gestionar totes aquelles activitats que requeresca la preparació, la 
construcció i la posada en funcionament dels projectes turístics i d’oci, culturals, 
esportius, industrials i terciaris que, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, 
siguen impulsats per la Generalitat i en què, entre d’altres, es desenvolupen activitats 
educatives, culturals, esportives, recreatives, assistencials, administratives, i fornir-les 
dels equipaments necessaris perquè funcionen correctament. 

El 18 de març de 2011 el Consell de la Generalitat ha ampliat el fi social de SPTCV en 
les activitats següents: coordinar i exercir una direcció estratègica de les accions de 
promoció i difusió de la Comunitat Valenciana i incrementar la participació dels agents 
socials, econòmics i culturals en la promoció global de la Comunitat Valenciana. 

A 31 de desembre de 2010 el capital social de SPTCV puja a 54.798.844 euros, 
representat per 47.486 accions nominatives, de 1.154 euros de valor nominal 
cadascuna, propietat al 100% de la Generalitat. 

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

4.2 Activitat desenvolupada en el exercici 

La memòria dels comptes anuals reflecteix com a activitat de l’exercici la que 
descrivim succintament en els paràgrafs següents: 

- Organitzar, en qualitat de copromotora, el Gran Premi d’Europa de Fórmula 1. 

- Mantenir i conservar l’àrea Parc Temàtic de Benidorm-Finestrat (Terra Mítica). 

- Acabar les obres i les activitats necessàries per a desenvolupar l’àrea Ciutat de la 
Llum d’Alacant i mantenir-la. 

- Executar les obres de l’Auditori-Conservatori de Torrevella i del Centre Cultural 
de Benidorm. 
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- Contractar la redacció del “Màster Pla Ciutat de les Llengües”. 

- Organitzar els esdeveniments Alacant Port d’Eixida i Global Champions Tour una 
vegada assignada a l’SPTCV, mitjançant l’Acord del Consell de 17 de setembre de 
2010, la gestió de tots els esdeveniments que gestionava la Societat Gestora per a la 
Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat Valenciana, SAU. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

Situació financera i patrimonial 

Com es pot apreciar en el quadre 1 de l’Informe, el patrimoni net de la Societat presenta 
un valor negatiu de 88.371.833 euros, és a dir que l’SPTCV es troba, igual que en 
l’exercici anterior, en un dels supòsits de dissolució que preveu l’article 363.1 del text 
refós de la Llei de Societats de Capital. De més a més, el balanç mostra, a 31 de 
desembre de 2010, un dèficit en el seu fons de maniobra de 44.030.582 euros. 

Aquesta situació, segons la nota 2 d) de la memòria, és deguda a les pèrdues recurrents 
derivades del fet que els ingressos són insuficients per a finançar les despeses 
operatives, que la càrrega financera és alta i que els resultats de les societats filials són 
negatius. 

Des que la Societat es va constituir, la Generalitat n’ha finançat les pèrdues mitjançant 
ampliacions de capital i concedint avals que garanteixen els deutes assumits amb altres 
entitats financeres. 

SPTCV ha aplicat en l’elaboració dels comptes anuals el principi d’empresa en 
funcionament, com diu la nota esmentada, ja que considera que la Generalitat 
continuarà prestant el suport necessari per a mantenir l’activitat. 

A aquest fi, el 16 d’abril de 2010, la Junta General d’Accionistes va aprovar una 
ampliació de capital de 84.199.302 euros, que a l’hora de fer aquest treball (juny de 
2011) ja s’ha desemborsat íntegrament, si bé està pendent d’inscriure en el Registre 
Mercantil; per això ha estat comptabilitzada en l’epígraf “Deutes a curt termini” del 
passiu del balanç. 

Així mateix, la Junta General d’Accionistes el 15 d’abril de 2011 va aprovar una nova 
ampliació de capital per 90.809.014 euros, de la qual s’han desemborsat en efectiu 
22.702.354 euros i queden pendents 68.017.060 euros, que caldrà desemborsar abans 
del 31 de desembre de 2011. 

Una vegada inscrites aquestes ampliacions, la Societat continuarà incorrent en una de 
les causes de dissolució previstes en la normativa mercantil, ja que el patrimoni net 
inferior a la meitat del capital social. 

Finalment, cal posar de manifest que SPTCV ha incomplit el que disposa l’article 327 
de la Llei de Societats de Capital, puix que ha transcorregut més d’un exercici social des 
que el patrimoni net està per sota de les dues terceres parts del capital social sense que 
aquest s’haja reduït. 
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Inversions en empreses del grup 

Al tancament de l’exercici fiscalitzat, el patrimoni net d’Aeroport de Castelló, SL, 
societat participada en un 99,85% per SPTCV, presentava un patrimoni negatiu de 
22.278.416 euros, i per tant es trobava incursa en una de les causes de dissolució que 
preveu l’article 363.1 del text refós de la Llei de Societats de Capital. Per tal de 
regularitzar aquesta situació, SPTCV l’any 2011 ha concedit a la filial un préstec 
participatiu de 33.844.063 euros i ha formalitzat en escriptura pública una ampliació de 
capital de 7.800.000 euros. 

A més de la participació indicada en el paràgraf anterior, SPTCV és el propietari únic de 
la mercantil Ciutat de la Llum d’Alacant, SAU. A diferència d’exercicis anteriors, i 
seguint les recomanacions que aquesta Sindicatura de Comptes ha fet, SPTCV ha 
constituït una provisió per a riscs i despeses per import de 50.606.698 euros per a cobrir 
les responsabilitats que eventualment es poguessen derivar del patrimoni net negatiu 
que presenten totes dues participades. 

No obstant això, caldria incrementar aquesta provisió en 8.818.194 euros, ja que com 
diu l’Informe emès per aquesta Sindicatura de la societat Aeroport de Castelló, SL, 
l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats” del patrimoni net del balanç, que a 31 de 
desembre de 2010 presentava un saldo per l’import esmentat, s’hauria de donar de 
baixa. 

A més de les participacions esmentades en els paràgrafs anteriors, al tancament de 
l’exercici fiscalitzat, SPTCV tenia una participació del 100% en el capital social del 
Centre d’Oci “Mundo Ilusión” i del 22,31% en el capital de Terra Mítica, Parc Temàtic 
de Benidorm, SA. Per a un millor reflex de la imatge fidel de la situació econòmica 
financera del Grup Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SPTCV hauria de 
formular comptes anuals consolidats. 

El 21 de desembre de 2010, SPTCV, en la seua condició d’accionista únic, va acordar 
de liquidar la participada Centre d’Oci “Mundo Ilusión”, SLU, acte del qual s’atorgà 
l’escriptura corresponent el 28 de gener de 2011. 

Immobilitzat 

En l’epígraf “Immobilitzat material” figuren uns terrenys d’SPTCV sobre els quals té 
formalitzats uns contractes de cessió de drets de superfície, dels quals percep unes 
rendes. 

D’acord amb el que estableix el Pla General de Comptabilitat, els béns arrendats o 
cedits a tercers i que posseesquen per a obtenir-ne rendes cal comptabilitzar-los en 
l’epígraf “Inversions immobiliàries”. Per això SPTCV hauria de quantificar el valor 
d’aquests béns i traspassar-lo a l’epígraf esmentat. 

Entre els projectes que la Societat ha començat hi ha el Centre de Congressos d’Alacant 
i el Centre de Congressos de Castelló. Les inversions que s’han fet en tots dos projectes 
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corresponen als honoraris de redacció de projectes i a diversos estudis relacionats amb 
l’execució dels centres. No obstant això, tot i que existeix un compromís escrit per part 
dels ajuntaments de cedir els terrenys on s’ubicaran els centres, no s’ha formalitzat la 
cessió a SPTCV, per la qual cosa es recomana que se’n documente formalment i se 
n’indiquen els termes i les condicions. 

La Societat no disposa d’un inventari de l’immobilitzat, per tant recomanem de fer-ne 
un per garantir una custòdia adequada i facilitar-ne el control i seguiment. 

L’SPTCV hauria d’avaluar al tancament de cada exercici si hi ha cap indici de la 
deterioració de valor d’algun element de l’immobilitzat, tal com disposa la norma 
segona de l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes 
comptables d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies. 

Contenciosos per expropiacions 

Com a conseqüència del projecte d’expropiació de la serra del Colmenar que es va 
realitzar en l’àrea on actualment s’emplaça la Ciutat de la Llum d’Alacant, es deriven 
els contenciosos que descrivim seguidament: 

- Hi ha set recursos de cassació interposats per particulars expropiats davant el 
Tribunal Suprem en què sol·liciten, després de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana sobre els acords de la Junta d’Expropiació 
Forçosa d’Alacant, una valoració dels terrenys més alta de 36.639.894 euros. 

- Hi ha dos expedients derivats de sol·licituds de revaloració amb una quantia global 
que puja a 254.192.101 euros. Amb data 25 de març de 2010, el Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana va dictar sentència en un, en la qual 
confirmava l’import que el Jurat d’Expropiació Forçosa d’Alacant havia dictaminat. 
Posteriorment la Sentència ha estat recorreguda davant el Tribunal Suprem. 

- Després d’un recurs contenciós administratiu previ, en febrer de 2011 el Tribunal 
Suprem va dictar una sentència en què declara que no hi ha causa d’expropiació que 
constituesca l’element legitimador de tota l’expropiació, raó per la qual anul·la i 
deixa sense efecte el Pla Especial delimitador de l’àrea de reserva per a l’ampliació 
del sòl públic, cosa que implica la nul·litat dels posteriors i successius actes 
d’expropiació, entre aquests els descrits en els paràgrafs anteriors. 

Els assessors legals, en la resposta a la carta de confirmació que la Sindicatura de 
Comptes va sol·licitar, indiquen que després de la sentència, caldrà tramitar davant 
el Tribunal Superior de Justícia el corresponent incident d’execució per a 
determinar la manera de complir la sentència. Així, doncs, ara com ara no és 
possible d’informar sobre aquest punt ni tampoc de la quantia a què pot donar lloc 
el compliment de la sentència. 

En el moment de fer aquest treball (juny de 2011) aquests litigis estan pendents de 
resolució. Ignorem, doncs, quin serà el desenllaç final i l’efecte que poden tenir en els 
comptes de la Societat, que no preveuen cap provisió.  
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Despeses de personal 

Durant l’exercici 2010 ha estat contractada una treballadora sense que en l’expedient 
quede acreditat que s’hagen aplicat els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. 

El 29 de desembre de 2010, la Direcció General de Pressuposts va emetre un informe 
favorable pel qual autoritzava una massa salarial per a l’exercici fiscalitzat 
d’1.169.747 euros. En aquest informe, igual que els anys 2008 i 2009, es denegaven 
quatre reclassificacions que SPTCV havia proposat; això la Societat no ho ha tingut en 
compte i, per tant, ha incomplit el que disposa l’article 31.1 de la Llei de Pressuposts de 
la Generalitat per a l’exercici 2010. 

Igual que en informes anteriors d’exercicis precedents, recomanem que la Societat 
elabore un organigrama detallat del seu personal i que en la relació de llocs de treball hi 
haja una identificació inequívoca entre les places i els treballadors que les ocupen. 

Passius financers 

Els préstecs que la Societat ha rebut d’entitats financeres apareixen aplegades 
comptablement pel seu valor nominal, mentre que d’acord amb el que estableix el Pla 
General de Comptabilitat haurien d’estar valorats pel seu cost amortitzat. 

Memòria 

De l’anàlisi del contingut dels comptes anuals es desprèn el següent: 

- L’aplicació del resultat dels exercicis 2009 i 2010 consisteix en una reclassificació 
entre diverses partides que integren el patrimoni net. Per tant, tal com ho estableix 
el Pla General de Comptabilitat, caldria haver inclòs aquesta aplicació en l’epígraf 
“D’altres variacions del patrimoni net” de l’estat de canvis en el patrimoni net i no 
pas en l’epígraf “Operacions amb accionistes” d’aquest estat. 

- En la proposta d’aplicació del resultat de la memòria hauria de constar un esquema 
amb la base de repartiment i la seua aplicació. 

- La nota d’immobilitzat material de la memòria hauria de mostrar la inversió que 
s’ha fet en cadascun dels projectes que la Societat ha posat en marxa. No obstant 
això, en al·legacions, SPTCV manifesta que tindrà en compte la recomanació 
efectuada per la Sindicatura. 

- Les notes d’actius i passius financers de la memòria haurien de mostrar el valor en 
llibres de cada categoria d’instrument financer, d’acord amb els models que 
determina a aquest efecte el Pla General de Comptabilitat. 

- La nota sobre actius financers de la memòria hauria de presentar una anàlisi del 
moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per deterioració 
originades pel risc de crèdit.  
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- En la informació referent al personal de la Societat caldria indicar el detall del 
personal assalariat al final de l’exercici, per tipus de contracte i sexe. 

Actes del Consell d’Administració 

L’article 11.1 dels Estatuts estableix que el Consell d’Administració es reunirà almenys 
una vegada cada tres mesos. Tanmateix, de la revisió de les actes s’ha posat de manifest 
que l’any 2010 només s’ha reunit el 31 de març. 
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5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

Tot seguit, elaborat en euros, mostrem el balanç d’SPTCV a 31 de desembre de 2010, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

ACTIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

         Terrenys i construccions 

         Instal·lacions tècniques i d’altre immob. mat. 

        Acomptes i immobilitzat en curs 

Inversions en empreses grup i assoc. a llarg termini 

Inversions financeres a llarg termini 

ACTIU CORRENT 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 

Inversions en empreses grup i assoc. a curt termini 

Inversions financeres a curt termini 

Periodificacions a curt termini 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

424.602.722 

5.562.847 

261.648.551 

148.141.332 

43.147.180 

70.360.039 

156.116.682 

1.274.642 

158.490.332 

20.214.084 

107.239.638 

16.168 

18.777 

31.001.665 

432.487.949 

874.867 

243.375.432 

140.083.302 

46.265.287 

57.026.843 

175.813.874 

12.423.776 

99.056.903 

17.359.377 

52.664.884 

141 

18.853 

29.013.648 

(1,8%) 

535,9% 

7,5% 

(5,8%) 

(6,7%) 

23,4% 

(11,2%) 

(89,7%) 

60,0% 

(16,4%) 

103,6% 

11.367,7% 

(0,4%) 

6,9% 

Total actiu 583.093.054 531.544.852 9,7% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2010 31-12-2009 Variació 

PATRIMONI NET 

Fons propis 

Subvencions, donacions i llegats 

PASSIU NO CORRENT 

Provisions a llarg termini 

Deutes a llarg termini 

Periodificacions a llarg termini 

PASSIU CORRENT 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

(88.381.373) 

(89.595.204) 

1.213.831 

361.689.618 

50.606.698 

309.039.514 

2.043.406 

309.784.809 

305.419.643 

4.365.166 

(18.862.375) 

(20.076.206) 

1.213.831 

414.379.484 

33.567.205 

378.719.015 

2.093.264 

136.027.743 

131.729.386 

4.298.357 

(368,6%) 

346,3% 

0,0% 

(12,7%) 

50,8% 

(18,4%) 

(2,4%) 

127,7% 

131,9% 

1,6% 

Total patrimoni net i passiu 583.093.054 531.544.852 9,7% 

Quadre 1 
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Tot seguit mostrem el compte de pèrdues i guanys d’SPTCV de 2010, expressat en 
euros, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS 2010 2009 Variació 

Treballs fets per l’empresa per al seu immobilitzat 1.432.439 2.481.112 (42,3%) 

D’altres ingressos d’explotació 1.306.858 18.996.235 (93,1%) 

Despeses de personal (1.429.893) (1.511.830) (5,4%) 

D’altres despeses d’explotació (28.195.809) (8.204.973) 243,6% 

Amortització de l’immobilitzat (6.117.190) (5.985.265) 2,2% 

D’altres resultats 9.877 (19.446.745) 100,1% 

Resultat d’explotació (32.993.718) (13.671.466) (141,3%) 

Ingressos financers 5.525.528 9.613.717 (42,5%) 

Despeses financeres (7.491.026) (12.734.038) (41,2%) 

Diferències de canvi (1.984.410) 0 - 

Deterioració, baixa i alienacions d’instruments financers (32.575.372) (54.693.577) 40,4% 

Resultat financer (36.525.280) (57.813.898) 36,8% 

Resultat abans d’imposts (69.518.998) (71.485.364) 2,8% 

Resultat exercici operacions continuades (69.518.998) (71.485.364) 2,8% 

Resultat de l’exercici (69.518.998) (71.485.364) 2,8% 

Quadre 2 

SPTCV ha modificat les xifres de l’exercici 2009 de tots dos estats financers per tal que 
siguen comparables amb les de 2010. D’acord amb el que disposa la norma 5.1 
d’elaboració dels comptes anuals del Pla General de Comptabilitat, en la nota 2 h de la 
memòria s’informa detalladament dels canvis realitzats. 

Com hem dit en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès l’àrea “D’altres 
despeses d’explotació” de l’exercici 2010. 

Aquestes despeses, per import de 28.195.809 euros, representen el 36,2% de les 
despeses registrades a càrrec del compte de pèrdues i guanys de 2010, i mostren un 
increment d’un 243,6% respecte a l’exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització 
efectuada sobre aquestes despeses, comentem en els apartats següents els aspectes més 
significatius que hi hem observat. 
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5.3 D’altres despeses d’explotació 

Oferim seguidament un detall comparat de la composició de la partida “D’altres 
despeses d’explotació” del compte de resultats. 

 

Comptes 2010 2009 Variació 

Arrendaments i cànons 20.692.269 103.839 19.827,3% 

Reparacions i conservació 3.100.119 2.837.591 9,3% 

Serveis de professionals independents 927.768 1.497.566 (38,0%) 

Transports 3.150 2.780 13,3% 

Primes d’assegurances 21.960 23.061 (4,8%) 

Serveis bancaris i similars 527.592 44.096 1.096,5% 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 738.929 54.835 1.247,5% 

Subministraments 724.653 910.425 (20,4%) 

D’altres serveis 612.735 587.308 4,3% 

D’altres tributs 220.070 462.640 (52,4%) 

D’altres pèrdues en gestió corrent 615.025 190.507 222,8% 

Pèrdues deterioració de crèdit per operacions comercials 11.539 1.490.325 (99,2%) 

Total 28.195.809 8.204.973 243,6% 

Quadre 3 

El conjunt de les despeses registrades l’any 2010 en la partida “D’altres despeses 
d’explotació”, que pugen a 28.195.809 euros, ha augmentat en un 243,6% respecte a 
l’exercici anterior. Això és degut al fet que, a diferència de l’exercici anterior, i seguint 
el que aquesta Sindicatura de Comptes va indicar en l’informe de 2009, el cànon que 
l’organització del Gran Premi de Fórmula 1 ha satisfet ha estat comptabilitzat en la 
partida objecte d’aquesta fiscalització en comptes de ser-ho en la partida “D’altres 
resultats”. 

Hem seleccionat una mostra representativa del 90,1% de les despeses anteriors per tal 
de verificar si s’adeqüen als principis comptables generalment acceptats i també als 
principis de control intern i bona gestió financera. Com a resultat del treball realitzat, 
s’han posat de manifest els aspectes que enumerem tot seguit: 

- El compte “Arrendaments i cànons” comprèn l’anualitat per a organitzar i celebrar 
l’any 2010 el Gran Premi de Fórmula 1 a la ciutat de València, que ascendeix a 
20.555.227 euros. El pagament d’aquesta anualitat deriva de dos contractes de 
caràcter plurianual subscrits per la Societat en 2009, en virtut dels quals adquirí la 
condició de copromotor de l’esdeveniment fins a l’exercici 2014. Els contractes 
foren analitzats en l’Informe de fiscalització de l’exercici anterior; per tant, reiterem 
el que allí dèiem. 
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L’import esmentat no coincideix amb el que figura en la nota 18 b de la memòria 
que és de 17.674.350 euros. La diferència sorgeix perquè l’import consignat en la 
memòria no té en compte l’IVA suportat en l’operació, que com que no és deduïble, 
forma part de les despeses de la Societat. 

En la memòria no consta més informació que la descrita en el punt anterior i també 
que la quantitat que apareix registrada en la partida “Diferències de canvi” del 
compte de pèrdues i guanys, 1.984.410 euros, és conseqüència de la despesa 
d’organització del Gran Premi. 

Tanmateix, l’impacte dels dos contractes en l’activitat de la Societat i en els seus 
comptes anuals és molt significatiu, raó per la qual en la memòria cal donar-ne una 
major informació, d’acord amb el que disposa la norma 10a. 2 d’elaboració dels 
comptes anuals del Pla General de Comptabilitat. 

- El 8 de setembre de 2010, SPTCV va subscriure un acord amb Terra Natura en 
virtut del qual es compensava el deute que SPTCV havia de percebre en acabar 
l’exercici 2009, 1.051.880 euros, amb entrades del parc fins a 31 de desembre de 
2013, a raó de 262.970 euros anuals. En l’acord també es determinava que el cànon 
que Terra Natura havia de satisfer per la cessió del dret de superfície dels terrenys 
on el parc s’ubica, corresponent als exercicis 2010, 160.026 euros, i 2011 es 
compensaria amb entrades. Per tot això, SPTCV ha comptabilitzat una despesa en 
el compte “D’altres pèrdues en gestió corrent” per import de 422.996 euros. 

Les entrades les sol·liciten i les reben les diverses conselleries de la Generalitat, 
sense que SPTCV obtinga informació sobre l’efectiva disposició, finalitat, ús i 
destinació d’aquelles. 

- El compte “D’altres pèrdues en gestió corrent” també inclou un import de 
192.029 euros que coincideix amb els ingressos anuals que la Societat obté en 
concepte de cànon per la cessió de drets de superfície d’un terreny emplaçat en el 
PEDUI de Benidorm, on s’ha construït un complex turístic i esportiu. D’acord amb 
que el que estableix el contracte de cessió, el cobrament, en comptes de fer-se en 
efectiu, es materialitza “en capacitat de consum de qualsevol naturalesa lligada a 
actes culturals i esportius que s’hagen de portar a cap en les instal·lacions del 
complex”. 

En virtut d’un conveni subscrit en 2007 entre SPTCV i el Consell Valencià de 
l’Esport, es posen a disposició d’aquest organisme els usos del cànon; per 
consegüent, SPTCV recull una despesa de la mateixa quantia que l’ingrés. 

D’acord amb el que disposa el conveni, el Consell Valencià de l’Esport ha de 
presentar anualment a SPTCV una memòria de les activitats derivades del cànon, 
circumstància que, com ja passava l’any 2009, no queda acreditada en l’expedient. 
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Com es va posar de manifest en l’Informe de l’exercici anterior, SPTCV hauria de 
requerir al superficiari que presentés en cada exercici una factura per la utilització 
que es fa en les instal·lacions del complex en aqueix període. 

El superficiari té, al tancament de l’exercici fiscalitzat, un deute amb SPTCV de 
356.988 euros que prové majoritàriament de l’IVA repercutit en cada exercici per 
les factures emeses en concepte de cànon. Atès que el superficiari es troba en una 
situació jurídica de concurs de creditors, SPTCV, en aplicació del principi de 
prudència valorativa, hauria de classificar l’import esmentat com de cobrament 
dubtós i registrar comptablement una correcció valorativa per deterioració. 

Finalment, les formes de cobrament exposades tant en aquest punt com en l’anterior 
comporten que la Societat faça un lliurament en canvi d’una compensació. Per això 
hauria d’instaurar algun mecanisme alternatiu que permetés el control sobre els 
ingressos provinents del cànon, i també de la seua efectivitat. 

- D’acord amb el que disposa la Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut 
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació que cal incorporar en 
la memòria dels comptes anuals amb relació als ajornaments de pagament a 
proveïdors en operacions comercials; la memòria de SPTCV conté una nota 
informativa en què s’assenyala que, al tancament de l’exercici, l’import pendent de 
pagament que supera el termini màxim legal ascendeix a 1.731.304 euros. 
Tanmateix, de l’anàlisi de les mostres seleccionades tant en aquest epígraf com en 
la fiscalització de la contractació (apartat 6.4 de l’Informe) s’han posat de manifest 
els aspectes que descrivim tot seguit: 

- L’import anterior inclou 295.651 euros que no sobrepassen el termini màxim 
legal. Per altra banda, entre el pendent de pagament a 31 de desembre de 2010 
hi ha factures per un import almenys de 168.027 euros que excedeixen el 
termini màxim legal de pagament i no formen part de l’import de la memòria. 

- S’han fet, o estan pendents de fer-se, pagaments per una quantia 
d’1.791.013 euros, que superen el termini que fixa la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

- Caldria comptabilitzar l’import dels interessos estimats per les operacions que 
incorren en mora que, al tancament de l’exercici fiscalitzat, puja a 
25.564 euros. 

- Milloraria la informació proporcionada en la memòria si s’hi incloïa l’import 
pendent de pagament per operacions d’immobilitzat que al tancament de 
l’exercici supera el termini màxim legal. 

- Com a resultat de la confirmació directa de saldos sobre una mostra representativa 
del 82,4% dels creditors per prestacions de serveis, hem observat diferències de 
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conciliació amb un d’aquests per import de 165.203 euros, que en el moment de 
realitzar el present treball es mantenen per raó de les discrepàncies. 

- De l’anàlisi dels documents comptables pels quals hom autoritza les despeses 
realitzades i el seu pagament, s’han posat de manifest els aspectes següents: 

- No consta la data en què l’òrgan competent els autoritza ni la data en què 
s’ordena el pagament. 

- En el 45% dels documents no figura la data en què hom dóna conformitat al 
servei prestat o al bé rebut. 

- En un 20% dels casos la proposta de despesa que ha elaborat el departament 
corresponent coincideix amb la de conformitat amb la despesa realitzada i, de 
més a més, és posterior a la de la factura que el proveïdor ha emès. 

- La Societat ha comptabilitzat inadequadament en l’epígraf “Immobilitzat 
intangible” de l’actiu del balanç 4.538.098 euros, que es corresponen amb 
l’anualitat de l’exercici 2011 relativa a l’organització de les competicions 
esportives Volvo Ocean Race Alacant 2011/12 i Global Champions Tour 2010/13; 
la seua contrapartida és l’epígraf “Creditors comercials i d’altres comptes per 
pagar” del passiu del balanç. 

 Aquest import caldria haver-lo registrat en 2011, ja que és en aqueix exercici quan 
té lloc la seua meritació. Per altra banda, atès que no posseeix els requisits 
determinats en el Pla General de Comptabilitat per a tenir la condició d’actiu, 
caldria donar-l’hi de baixa i imputar-lo en l’exercici corresponent a la partida 
“D’altres despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys. La Societat 
manifesta en al·legacions que en 2011 ja ha corregit aquesta situació. 

Finalment, en l’exercici 2011 s’han comptabilitzat despeses per import de 133.558 
euros imputables a l’epígraf “D’altres despeses d’explotació” del compte de 
pèrdues i guanys de 2010. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació d’SPTCV és subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP). 

La Societat té la consideració de poder adjudicador, definit en l’article 3.3 d’aquesta 
Llei. 

Això implica que en la preparació dels contractes SPTCV ha de seguir les regles que 
estableix l’article 121 de l’LCSP, i en la seua adjudicació cal aplicar el que estipula 
l’article 174, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada —definits en l’article 
13 i següents de l’LCSP—, i en l’article 175, per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

Això independentment de les regles generals establides en l’LCSP aplicables a tot el 
sector públic valencià. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació que SPTCV ens ha facilitat i que hem contrastat amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el quadre 
següent, en què apareix el nombre i l’import dels contractes adjudicats en l’exercici, 
detallats per tipus i procediment d’adjudicació: 

Tipus de contractes 
Procediment 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Serveis 
Obert 

Negociat 

2.338.692 

206.768 

91,9% 

8,1% 

5 

5 

50,0% 

50,0% 

 Subtotal 2.545.460 100,0% 10 100,0% 

Patrocini Negociat 28.881.360 100,0% 2 100,0% 

 Subtotal 28.881.360 100,0% 2 100,0% 

Patrimonials Negociat 51.105 100,0% 4 100,0% 

 Subtotal 51.105 100,0% 4 100,0% 

Total 31.477.925 100,0% 16 100,0% 

Quadre 4 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

Per tal d’analitzar que SPTCV ha tramitat degudament la contractació que ha efectuat 
en l’exercici 2010, hem seleccionat la mostra detallada en el quadre següent, elaborat 
en euros, que representa un 97,7% de l’import total adjudicat en l’exercici. 
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Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 

MTA/001/10 Obert 
Manteniment i conservació de la jardineria en el 
PEDUI Ciutat de la Llum 

650.855 

MT/001/10 Obert 
Manteniment i conservació de zones verdes en 
l’àrea Benidorm-Finestrat 

1.060.855 

P-1 
Negociat sense 
publicitat 

Patrocini esportiu Vila-real CF, SAE, temporades 
de 2011/12 a 2016/17 

22.881.360 

P-2 
Negociat sense 
publicitat 

Patrocini esportiu Hèrcules CF, SAE, temporades 
de 2010/11 a 2013/14 

6.000.000 

CDLL/001/09 Obert 
Concurs d’idees per a fer un pla màster per al 
projecte Ciutat de les Llengües 

150.000 

  Total 30.743.070 

Quadre 5 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documents justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i la seua baremació i 
valoració en els procediments que ho requeresquen, i en la justificació i motivació de 
les declaracions d’urgència, atès que signifiquen una tramitació especial, com estableix 
l’LCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contractació d’SPTCV. 

Així mateix, hem fet el seguiment de cinc contractes adjudicats en exercicis anteriors 
que s’han executat durant 2010. 
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Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 

AT/001/08 
Negociat sense 

publicitat 
Obres d’urbanització exterior de l’auditori-
conservatori de Torrevella 

6.547.793 

MT/001/09 Obert 
Servei de manteniment de les instal·lacions del 
PEDUI Benidorm. 

363.596 

MT/001/08 Obert 
Manteniment de les rotondes i la xarxa de 
bombaments del PEDUI Benidorm. 

955.685 

MTA/001/09 Obert 
Servei de manteniment de la xarxa d’aigua de 
pluja del PEDUI Benidorm 

582.223 

S/N 
Negociat sense 

publicitat 
Redacció de l’avantprojecte i el projecte bàsic 
del Centre de Convencions de Castelló 

7.500.000 

  Total 15.949.297 

Quadre 6 

Comentem tot seguit els aspectes més significatius que hem observat en la revisió dels 
expedients seleccionats. 

6.4 Incidències que s’han posat de manifest durant la fiscalització 

Actuacions administratives prèvies, adjudicació i formalització dels contractes 

a) Els expedients P-1 i P-2 no contenen la documentació justificativa adequada i 
suficient que permeta d’acreditar l’equivalència de les prestacions contractades i, 
per tant, l’onerositat dels contractes. 

Així mateix, no es justifica de manera adequada i suficient el fet de no haver 
utilitzat els procediments de contractació prevists en els articles 122 i 175 de la Llei 
de Contractes del Sector Públic. 

b) S’han utilitzat, inadequadament, com a criteris d’adjudicació: 

- Mitjans humans, materials, organigrama de treball i proposta tècnica amb una 
ponderació del 25% en l’expedient MT/001/10, i mètodes de treball i proposta 
tècnica amb una ponderació del 20% en l’expedient MTA/001/10, sens que en 
els plecs consten els criteris d’assignació de la puntuació ni del fet que només 
seran tinguts en compte aquells que superen els exigits com a requisits de 
solvència per a poder participar en la fase d’adjudicació. 

- Millores que no queden especificades en els plecs. Expedients MT/001/10 
(15%) i MTA/001/10 (15%). 

c) En els expedients MT/001/10 i MTA/001/10 no hi ha constància documental del 
fet que la valoració de les proposicions tècniques s’haja efectuat abans d’obrir les 
ofertes econòmiques. 
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d) En els expedients P-1 i P-2 no hi ha evidència documental que acredite que els 
patrocinats no es troben incursos en alguna de les prohibicions per a contractar que 
determina la Llei de Contractes del Sector Públic i que estan al dia en el 
compliment de les seues obligacions tributàries i socials. 

e) Els expedients P-1 i P-2 preveuen com a contraprestacions que han d’efectuar els 
patrocinats la cessió de localitats i la possibilitat de viatjat amb l’equip en els 
partits de la Champions. Referent a això, recomanem d’utilitzar la forma més 
convenient per a la promoció de l’activitat de la Societat. 

f) Els criteris determinats en els expedients MT/001/10 i MTA/001/10 per a 
considerar una proposta com a temerària s’haurien d’ajustar al que estableix el 
Reglament de la Llei de Contractes per a les Administracions Públiques. 

g) El valor estimat dels contractes dels expedients MT/001/10, MTA/001/10 i 
CDL/001/09 no s’ajusta al que determina l’article 76.1 de l’LCSP, ja que no tenen 
en compte les eventuals pròrrogues que preveuen els plecs, si bé això no ha 
comportat que es vulneren les garanties jurídiques dels adjudicataris. 

h) La Mesa de Contractació hauria de valorar les proposicions presentades i també 
proposar a l’òrgan de contractació d’adjudicar i acceptar o rebutjar les baixes 
temeràries i no limitar-se a traslladar a l’òrgan de contractació els informes tècnics 
emesos pel que fa al cas. 

i) Els expedients MT/001/10 i MTA/001/10 fixen com a criteri d’adjudicació, amb 
una ponderació del 10%, la millora proposada en el termini de finançament. 
Després de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, no té sentit considerar 
l’esmentada millora com a criteri d’adjudicació, i, per tant, recomanem que es 
deixe d’utilitzar. 

j) El plec de l’expedient CDLL/001/09 no té data. 

Amb relació al que descrivim en els apartats b, c, f i i, la Societat manifesta que en els 
expedients tramitats després dels analitzats per aquesta Sindicatura de Comptes ha 
esmenat les incidències observades. 

Execució dels contractes 

k) A 31 de desembre de 2010 l’import de l’obra certificada en l’expedient AT/001/08, 
6.668.055 euros, excedeix en 120.263 euros el pressupost d’adjudicació 6.547.793 
euros, sense que la Societat haja formalitzat la modificació contractual preceptiva. 

Per altra banda, a causa que s’han aixecat diverses actes de suspensió temporal, 
s’ha ocasionat un allargament en el termini contractual, tot i que l’òrgan de 
contractació no ha formalitzat pas les pròrrogues corresponents. 
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l) Com dèiem en informes d’exercicis anteriors, l’SPTCV va pagar 2.700.000 euros 
per la redacció de l’avantprojecte i del projecte bàsic del Centre de Convencions de 
Castelló, sense que en l’expedient constés documentació acreditativa de 
l’aprovació per l’òrgan de contractació. No obstant això, per esmenar aquesta 
circumstància, el Consell d’Administració, en sessió de 31 de març de 2011, acordà 
de ratificar les decisions que els responsables de la Societat havien pres amb 
relació al projecte. 

Així mateix, en informes d’exercicis anteriors assenyalàvem que el projecte bàsic 
que el contractista havia presentat contenia un pressupost d’execució material de 
100.000.000 de euros, mentre que el pressupost orientatiu establit contractualment 
era de 60.000.000 de euros, tot i que el Consell d’Administració, en la sessió 
esmentada en el paràgraf anterior, per certificar aquest aspecte, va aprovar que 
quan es dictarà l’ordre de començar el projecte d’execució hom tinga en compte les 
previsions inicials del pressupost. 

En el moment de realitzar el present treball (juny de 2011), SPTCV no ha dictat 
l’ordre d’inici, ja que estan pendents de resolució judicial diverses qüestions 
relacionades amb els terrenys on s’ha d’emplaçar el Centre de Convencions. 

Contractes menors 

m) La Societat ha tramitat com a contractes menors tres contractes de prestació de 
serveis amb un import unitari que supera el límit de 18.000 euros previst en 
l’LCSP. En addició a això, la informació que figura en el perfil de contractant de 
dos d’aqueixos contractes presenta alguns errors i omissions. 

n) Recomanem d’implantar una aplicació informàtica per a registrar, amb una 
numeració correlativa, tots els expedients de contractes menors, que permeta 
d’emetre informes i llistes de gestió per cadascuna de les seues característiques. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem assenyalat aquelles incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte a les quals els responsables de la Societat 
han de prendre mesures correctores per a evitar que es repetesquen en exercicis futurs. 

De més a més, fem les recomanacions següents, començant per les vàrem fer en 
informes d’anys anteriors i que la Societat ja ha atès. 

La Societat, mitjançant un escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 28 d’abril de 
2011, ens ha traslladat les mesures adoptades per a atendre les incidències assenyalades 
en l’exercici anterior, que han estat comprovades en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’han atès les recomanacions següents que fèiem en informes 
d’exercicis anteriors: 

a.1) L’activació per interessos forma part del marge financer i no del marge 
d’explotació. 

a.2) En els contractes analitzats, la ponderació de l’oferta econòmica ha estat 
superior al 50%. 

b) Considerem oportú mantenir les recomanacions següents que ja proposàvem en 
informes d’exercicis anteriors: 

b.1) SPTCV hauria de formular els comptes anuals consolidats del Grup Projectes 
Temàtics per a reflectir més bé la imatge fidel de la situació econòmica i 
financera d’aquest, tal com comentem en l’apartat 5.1. 

b.2) Caldria documentar formalment la cessió a SPTCV dels terrenys on 
s’emplaçaran el Centre de Congressos d’Alacant i el Centre de Convencions 
de Castelló, d’acord amb el que especifiquem en l’apartat 5.1. 

b.3) Com consta en l’apartat 5.1, SPTCV hauria de fer un inventari de 
l’immobilitzat i també avaluar al tancament de cada exercici si n’hi ha indicis 
de deterioració 

b.4) Caldria valorar els préstecs rebuts d’entitats financeres pel seu cost amortitzat 
en comptes de valorar-los pel seu valor nominal, tal com expressem en 
l’apartat 5.1. 

b.5) Com diem en l’apartat 5.1, caldria elaborar un organigrama detallat del 
personal i millorar la relació de llocs de treball. 

c) Les recomanacions següents tenen relació amb altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici. 
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c.1) La memòria de l’exercici hauria de donar un informació major sobre els 
contractes pels quals la Societat va adquirir la condició de copromotor del 
Gran Premi de Fórmula 1 de la ciutat de València, tal com indiquem en 
l’apartat 5.3. 

c.2) D’acord amb el que exposem en l’apartat 5.3, SPTCV hauria de tenir en 
compte el que indiquem sobre la gestió i el control dels usos del cànon. 

c.3) Caldria que la informació de la memòria sobre els ajornaments de pagament 
inclogués la procedent de les operacions d’immobilitzat, com assenyalem en 
l’apartat 5.3. 

c.4) SPTCV hauria d’observar el que indiquem en l’apartat 5.3 amb relació a la 
comptabilització del cànon que cal satisfer en exercicis posteriors per 
organitzar competicions esportives. 

c.5) De la revisió dels expedients de contractació realitzada en l’apartat 6.4 
s’infereixen les recomanacions següents: 

- Cal utilitzar de la manera més convenient per a la promoció de l’activitat 
de la Societat les contraprestacions rebudes dels contractes de patrocini 
esportiu. 

- La Mesa de Contractació hauria de valorar les proposicions presentades i 
també proposar a l’òrgan de contractació d’adjudicar i acceptar o rebutjar 
les baixes temeràries, i no limitar-se a traslladar a l’òrgan de contractació 
els informes tècnics emesos pel que fa al cas. 

- Cal implantar una aplicació informàtica per a registrar, amb una numeració 
correlativa, tots els expedients de contractes menors, que permeta d’emetre 
informes i llistes de gestió per cadascuna de les seues característiques. 
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