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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 segons el Programa Anual 
d'Actuació de 2012 (d’ara endavant PAA2012), la fiscalització efectuada ha tingut per 
objecte determinar si els epígrafs “Immobilitzat” i “Despeses d’explotació” registrats en 
els comptes anuals de l’exercici de 2011 de l’Aeroport de Castelló, S.L. (d’ara endavant 
ACSL o la Societat) es presenten de forma adequada, d’acord amb els principis 
comptables que hi són d’aplicació; així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici, en relació amb les àrees 
fiscalitzades.  

La fiscalització ha comprés també la revisió i l’avaluació de determinats aspectes de la 
gestió i el control intern d’ACSL relacionats amb les àrees esmentades. 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 2011, 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 el 28 de març de 2012, aprovats per la Junta General 
d’Accionistes el 29 de juny de 2012 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 2012, 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 per limitació a 
l’abast, ja que no hem tingut accés a l’acta del Consell d’Administració realitzada el 28 
de març de 2012 i, tot seguit, s’inclou un paràgraf per a cridar l’atenció sobre el fet 
indicat en la nota 12 de la memòria d’ACSL. 

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 registrades per l’ACSL durant l’exercici de 2011 en l’actiu no 
corrent del balanç, constituït pels epígrafs d’”Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat 
material”, “Inversions financeres a llarg termini” i “D’altres despeses d’explotació”del 
compte de pèrdues i guanys, i a comprovar que la formalització i presentació dels 
comptes anuals han sigut adequades. 

Així mateix, hem fet el seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l'informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

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 les àrees fiscalitzades durant l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2011. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

Normes generals 

- Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2011. 

- 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 14/2003, de la Generalitat Valenciana, de 10 d’abril, de Patrimoni de la 
Generalitat Valenciana. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell de Mesures Urgents de 
Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

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

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 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES). 

- 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 34/2010, de 5 d’agost, sobre la 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. 

- 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. 

- Ordre EHA/3497/2009, de 23 de desembre, per la qual es fan públics els límits 
dels distints tipus de contractes a efectes de la contractació administrativa a partir 
del primer de gener de 2010. 

- 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, (PGC). 

- 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. 

- 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. 
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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) Tenint en compte la situació de litigi en què es troba la principal activitat 
d’ACSL, el contracte de concessió i explotació de l’aeroport, el desenllaç del 
qual desconeixem a l’hora de redactar aquest Informe, no és possible 
pronunciar-se sobre si la comptabilitat efectuada per la Societat, és adequada pel 
que fa a l’actiu rebut de la concessionària, entre els components dels qual 
destaca el preu final reconegut per 111.392.915 euros i la seua contrapartida en 
el passiu del balanç, que constitueixen elements molt significatius dels comptes 
anuals de l’exercici  de 2011 (apartat 5.2.b). 

Per les mateixes raons d’adés, tampoc no és possible pronunciar-nos sobre la 
valoració del préstecs concedit a l’empresa concessionària del contracte de 
construcció i explotació de l’aeroport per 44.000.000 d’euros (apartat 5.3), és 
adequada. 

b) 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. 

c) La memòria dels comptes anuals de l’exercici de 2011, aprovada per l’ACSL, no 
s’ajusta en el contingut informatiu a la normativa comptable aplicable. Falta la 
informació necessària i suficient sobre els aspectes significatius següents: 

1.  En la nota relativa a les bases de presentació dels comptes anuals, la 
informació sobre els riscs importants que poden comportar canvis 
significatius en el valor dels actius o passius, o fins i tot de la possibilitat 
que l’empresa seguisca funcionant normalment (en la terminologia del 
PGC) com a conseqüència dels litigis relacionats amb el contracte de 
concessió i explotació de l’aeroport (vegeu l’apartat 5.1). 

2. La informació detallada sobre el contracte de concessió per a la construcció 
i explotació de l’”Aeroport de Castelló. Costa Azahar”, formalitzat el 16 de 
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desembre de 2003, així com les seues modificacions posteriors fins la seua 
novació de 23 de març de 2011 (vegeu l’apartat 5.7). 

3. La informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors, no 
comprén tots els aspectes requerits per l’ICAC a l’efecte (vegeu l’apartat 
5.7). 

4. La informació sobre la demanda reconvencional formulada per ACSL en 
contestació a la demanda presentada per la concessionària (apartat 6.5.2, 
expedient 7), així com dels importants fets posteriors que comentem en 
l’apartat 7 de l’Informe. 

5. D’altres aspectes que detallem en l’apartat 5.7 de l’Informe. 

d) No ha sigut possible estimar els interessos meritats que, si escau, haurien 
d’haver sigut comptabilitzats aplicant la normativa de morositat en les 
operacions comercials (vegeu l’apartat 5.7). 

e) No s’ha tingut accés a l’acta del Consell d’Administració realitzada el 28 de 
març de 2012, l’ordre del dia del qual figuren assumptes importants de l’activitat 
d’ACSL. 

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 2011 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) No s’ha publicat en el perfil de contractant l’adjudicació i formalització d’un 
dels tres contractes adjudicats durant 2011, ni la formalització d’un altre, 
incomplint així l’article 42 de l’LCSP (apartat 6.3). 

b) En els dos contractes de patrocini publicitari fiscalitzats, hem observat que 
ACSL ha incomplit la normativa de contractació aplicable (expedients núm. 1 i 
núm. 5 dels apartats 6.5.1 i 6.5.2, respectivament). 

c) En la subscripció de la novació modificativa del contracte de construcció i 
explotació de l’aeroport, formalitzada el 23 de març de 2011, ACSL no ha 
complit la normativa de contractació aplicable, ja que la novació introdueix  
importants canvis en les condicions inicialment pactades que no resulten 
legalment admissibles (vegeu l’expedient núm. 7 de l’apartat 6.5.2). 

En fase d’al·legacions, ACSL ha aportat un ampli dictamen en el qual justifica la 
utilització de la novació tal com s’ha dut a terme. 

Cal considerar, a més a més, que la novació modificativa es troba en situació de litigi, a 
l’espera que en via jurisdiccional s’aclarisca si s’han complit o no les condicions 
suspensives pactades. 
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A més a més, tot seguit indiquem un altre aspecte d’interès posat de manifest durant la 
fiscalització efectuada: 

d) Per raó dels importants esdeveniments ocorreguts en 2011 que afecten de forma 
significativa l’engegament operatiu de l’aeroport, el Consell d’Administració 
d’ACSL, hauria d’analitzar la necessitat i idoneïtat del contracte indicat com a 
expedient núm. 6 en l’apartat 6.5.2, així com la seua duració i les possibles 
pròrrogues. 
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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, SL. 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 aeroportuàries o de serveis relacionats amb el transport aeri de 
persones i/o de mercaderies. 

A 31 de desembre de 2011, el capital social puja a 8.627.400 euros, representat per 
21.568.500 participacions de 0,4 euros de valor nominal cada una, propietat en un 
99,98% de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) i en un 
0,02% 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 

Ja que ACSL formula un balanç abreujat, no està obligada a elaborar l’informe de gestió 
previst en la legislació mercantil. La Societat tampoc no ha emés, a la data de redacció 
d’aquet Informe, una memòria d’activitats de l’exercici de 2011. 

D’acord amb  la informació obtinguda en el transcurs de la fiscalització, cal indicar que 
l’activitat d’ACSL durant 2011, s’ha centrat com en exercicis anteriors en l’execució 
del contracte de "Concessió per a la construcció i explotació de l'aeroport de Castelló 
Costa Azahar" formalitzat el 16 de desembre de 2003,  

Tant el contracte inicial de 2003 com les seues posteriors modificacions i execució fins 
a l’exercici de 2010, han sigut fiscalitzats per aquesta Sindicatura de Comptes 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 2011, les analitzem en 
l’apartat 6.5.2 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 2011, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

 

ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

ACTIU NO CORRENT 211.438.684 169.591.729 24,7% 

Immobilitzat intangible 6.271 8.250 (24,0%) 

Immobilitzat material 167.432.413 129.723.479 29,1% 

Terrenys i construccions 145.650.948 8.818.194 1551,7% 

Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 21.781.465 8.986.179 142,4% 

D’altre immobilitzat material 0 111.919.107 (100,0%) 

Inversions financeres a llarg termini 44.000.000 39.860.000 10,4% 

ACTIU CORRENT 9.666.219 6.875.975 40,6% 

Existències 2.881.028 2.657.954 8,4% 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 6.045.364 3.604.644 67,7% 

Inversions financeres a curt termini 679.461 515.716 31,8% 

Efectiu i actius líquids equivalents 60.366 97.661 (38,2%) 

Total actiu 221.104.902 176.467.704 25,3% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

PATRIMONI NET (22.917.931) (22.278.416) (2,9%) 

Fons propis (31.736.125) (31.096.610) (2,1%) 

Subvencions, donacions i llegats 8.818.194 8.818.194 0,0% 

PASSIU NO CORRENT 211.088.033 174.459.739 21,0% 

Deutes a llarg termini  83.795.226 72.745.511 15,2% 

Creditors a llarg termini 127.292.808 11.502.546 1006,6% 

Periodificacions a llarg termini 0 90.211.682 (100,0%) 

PASSIU CORRENT 32.934.800 24.286.381 35,6% 

Deutes a curt termini 3.067.854 5.617.799 (45,4%) 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 29.866.945 18.668.582 60,0% 

Total patrimoni net i passiu 221.104.902 176.467.704 25,3% 

Quadre 1 
  



Aeroport de Castelló, S.L. Exercici de 2011 

- 120 - 

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés, pel que fa a 
l’actiu no corrent, els epígrafs “Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat material” i 
“Inversions financeres a llarg termini”, que representen conjuntament el 95,6% de 
l’actiu del balanç. Pel que fa al passiu, l’abast s’ha limitat als creditors comercials, en la 
mesura que els seus saldos deriven de les operacions realitzades amb l’immobilitzat i les 
despeses d’explotació. Finalment, hem analitzat també l’epígraf “Patrimoni net” en 
relació amb la situació patrimonial de la Societat al tancament de 2011. 

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 2011, presenten un valor negatiu de 
31.736.125 euros i el balanç mostra a la dita data un fons de maniobra negatiu per un 
import de 23.268.581 euros. 

Tal com indica la nota 2.3 de la memòria, en l’elaboració dels comptes anuals la 
Societat ha aplicat el principi d’empresa en funcionament, ja que considera que està 
realitzant totes les gestions oportunes per a la posada en funcionament i l’explotació de 
l’aeroport i considera que seguirà comptant amb el suport financer de la Generalitat per 
mitjà de la Llei de Pressuposts. 

D’acord amb la normativa comptable aplicable, la Societat ha d’informar de tots els 
aspectes crítics de valoració i estimació de la incertesa i, en concret, de les 
circumstàncies i 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. 

La nota d’ACSL no acompleix aquest requisit, ja que no informa adequadament sobre 
els riscs importants que poden comportar canvis significatius en els valors dels actius o 
passius, fins i tot de la possibilitat que l’empresa seguisca funcionant normalment com a 
conseqüència dels litigis relacionats amb el contracte de concessió i explotació de 
l’aeroport. (vegeu l’apartat 6.5.2 de l’Informe). 

En les notes 17.8 i 17.11 de la memòria també s’informa sobre dos procediments 
contenciosoadministratius interposats contra ACSL per l’exigència de sol·licitud de 
llicència municipal d’obres per a la construcció de l’aeroport. A data d’aquest informe, 
aquests litigis estan pendents de resolució i desconeixem l’efecte que en puga tenir 
sobre el patrimoni d’ACSL. 

A 31 de desembre de 2011, 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. No obstant això, i segons indica la nota 8.2 de la memòria, 
amb data 21 de març de 2011, SPTCV i ACSL subscriuen sengles novacions 
modificatives de dos contractes de  préstecs concedits per la primera societat a la segona 
en 2009 i 2010 i una ampliació del principal, les quals derivaren en la signatura d’un 
préstec participatiu global per un import de 33.844.063 euros, el saldo del qual a 31 de 
desembre de 2011 és de 32.158.274. 
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Tenint en compte el dit préstec participatiu, 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 363.1.d del 
Text Refós de la Llei de Societats de Capital. 

5.2 Immobilitzat material 

La composició i el moviment d’aquest epígraf en l’exercici de 2011, en euros, han sigut 
els següents: 
 

Compte 
Saldo 

31-12-10 
Addicions Baixes Traspassos Saldo 31-12-11

Terrenys i béns naturals 8.818.194 0 0 0 8.818.194 

Construccions 0 0 0 136.832.754 136.832.754 

D’altres instal·lacions 8.965.958 11.129.175 (4.294) 0 20.090.839 

Mobiliari 38.280 0 (6.563) 0 31.117 

Equips procés d’informació 29.066 14.552 (23.679) 1.119.536 1.139.475 

Elements de transport 0 0 0 544.000 544.000 

D’altre immobilitzat material 3.757 0 0 0 3.757 

Construccions en curs 111.919.107 26.577.184 0 (138.496.291) 0 

Total  129.774.362 37.720.909 (34.536) 0 167.460.736 

Amortització acumulada  (50.883) (7.505) 30.065 0 (28.323) 

Immobilitzat material  129.723.479 - - - 167.432.413 

Quadre 2 

a) Terrenys i béns naturals 

Segons indiquen les notes 4.2.a i 5.2 de la memòria, sota aquest concepte es registra el 
valor raonable dels terrenys controlats econòmicament per la Societat com a 
conseqüència del dret d’ús cedit gratuïtament per la Diputació Provincial de Castelló 
per a construir l’aeroport de Castelló. La seua contrapartida comptable és el compte 
"Subvencions, donacions i llegats". 

Mitjançant el conveni de data 7 de març de 2003, entre ACSL i la Diputació Provincial 
de Castelló, aquesta última atorga a la Societat una concessió per a usar i explotar els 
terrenys necessaris per a la construcció de les instal·lacions aeroportuàries a canvi d’una 
contraprestació que estarà constituïda per la infraestructura de l’aeroport que revertirà 
als noranta anys a la Diputació Provincial. 

Tenint en compte, per tant, com en informes anteriors, que el dret d’ús no és gratuït, 
sinó que s’efectua a canvi d’un preu constituït per la seua construcció i posada en marxa 
de l’aeroport, els saldos dels epígrafs de l'"Immobilitzat material" i de "Subvencions, 
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donacions i llegats" estarien sobrevalorats en 8.818.194 euros, per la qual cosa caldria 
reduir-los en la dita quantitat. 

b) Construccions-Construccions en curs 

En el compte “Construccions en curs” es va registrar fins a març de 2011 part del cost 
de producció de l’aeroport que comprenien, fonamentalment, les certificacions d’obra 
de la construcció, les taxes inherents, els honoraris facultatius i les revisions de preus. 

A 31 de desembre de 2010 aquest compte presentava un saldo de 111.919.107 euros i 
els components principals del qual eren: 

- Certificacions d’obra de la construcció de l’aeroport per 90.211.682 euros. La seua 
contrapartida figura en l’epígraf “Periodificacions a llarg termini” del passiu del 
balanç. Aquestes certificacions estan suportades 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. 

- Revisions de preus sobre les certificacions d’obra per un import d’11.185.513 
euros. La seua contrapartida en el passiu del balanç són els epígrafs “D’altres 
deutes a llarg termini” i “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar”. 
Aquestes revisions han sigut aplicades per l’Acord del Consell d’Administració 
d’ACSL de 24 de març de 2009. 

Les altes registrades en aquest compte durant l’exercici de 2011: 

 

Concepte Import 

Certificacions d’obra en curs 3.966.800 

Assistència tècnica a la direcció d’obra 

Increment costs novació 

Elements immobilitzat recepció obra 

Estudis biològics, climatològics i altres 

1.221.000 

4.150.951 

17.214.433 

24.000 

Total altes construccions en curs 26.577.184 

Quadre 3 

Tot seguit resumim els aspectes més significatius derivats de la revisió de la gran part 
de les altes del quadre anterior: 

- Les “Certificacions d’obra en curs”, comprenen l’última certificació de la 
construcció de l’aeroport per 3.966.800 euros. L’import total de les certificacions 
comptabilitzades és de 94.178.482 euros. En l’apartat 6.5.2 de l’Informe es 
comenten els aspectes significatius de l’execució d’aquest contracte durant 2011. 
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- El concepte “Assistència tècnica” aplega 1.221.000 euros en execució del contracte 
de consultoria i assistència tècnica que comentem en l’apartat 6.5.2 de l’Informe. 
L’import total comptabilitzat per aquest concepte puja a 8.964.172euros, IVA 
exclòs.. 

- Sota el concepte “Increment costs novació” s’ha comptabilitzat la quantitat de 
4.150.951 euros facturats per la concessionària en aplicació de la clàusula tercera de 
la novació modificativa signada el 23  de març de 2011 (vegeu l’apartat 6.5.2). 

- En “Elements immobilitzat recepció d’obra”, s’inclouen 15.550.897 euros per 
despeses intercalars i d’altres partides facturades per la concessionària, segons el 
que preveu el contracte i revisades de conformitat per ACSL. 

Amb data 31 de març de 2011 es va formalitzar l’acta de recepció provisional de les 
obres de l’aeroport (vegeu l’apartat 6.5.2), per la qual cosa, d’acord amb la clàusula 
35.18 del PCAP, en el dit moment passen a ser de la titularitat d’ACSL prevista en 
l’estipulació segona del contracte de 16 de desembre de 2003. 

En la mateixa data, ACSL emet una factura a la concessionària en concepte de cessió de 
l’explotació comercial dels immobles i instal·lacions de l’aeroport derivat de la despesa 
anticipada realitzada per la concessionària que consistia en el lliurament de la propietat i 
presa de possessió de la infraestructura construïda per l’import del preu final reconegut 
de les obres més IVA. 

L’estipulació quarta del contracte de 16 de desembre de 2003 indica que a l’acabament 
de les obres, ACSL establirà el seu preu final reconegut, el qual estarà compost pel cost 
de les inversions oferit i aprovat més/menys les modificacions aprovades en els termes 
prevists pel PCAP. 

ACSL ha establit el preu final reconegut de les obres en 111.392.915 euros i el seu 
desglossament és el següent: 

 

Concepte Import 

Obra civil (certificacions) 94.178.482 

D’altres inversions (sistemes aeroportuaris) 1.119.536 

Vehicles 544.000 

Intercalars i d’altres despeses activables 15.550.897 

Total preu final reconegut 111.392.915 

Quadre 4 

Sobre el dit preu final cal indicar els aspectes importants següents: 

- El preu final va ser notificat a la concessionària i va manifestar la seua conformitat. 
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- Tal com indica la nota 5.3 de la memòria, el preu final no inclou la revisió de preus 
acordada pel Consell d’Administració d’ACSL de 24 de març de 2009 per un 
import d’11.185.513 euros, ni qualsevulla altres imports satisfets per conceptes 
indemnitzatoris o d’altra mena, mentre que la seua retribució no es produeix 
mitjançant la cessió de drets d’explotació de l’aeroport. 

A 31 de desembre de 2011, l’import pendent de pagament per revisió de preus puja a 
10.019.497 euros que figura en els epígrafs “D’altres deutes a llarg termini” per 
3.268.474 euros i “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar” per 6.751.023 
euros, respectivament. 

Com a conseqüència de la recepció provisional de les obres, l’import final 
comptabilitzat en el compte “Construccions en curs”, 138.496.291 euros, ha sigut 
reclassificat als comptes corresponents per naturalesa, segons el detall següent: 

- Al compte de “Construccions”, la quantitat de 136.832.754 euros, composta per: 

* Obra civil: 94.178.482 euros 

* Intercalars i d’altres despeses activables: 15.550.897 euros 

* Revisió de preus: 11.185.512 euros 

* Increment costs novació: 4.150.951 euros 

* Assistències tècniques: 11.766.912 euros 

- Al compte “Equips de procés d’informació” la quantitat d’1.119.536 euros 
corresponent als sistemes aeroportuaris. 

- Al compte “Elements de transport”, la quantitat de 544.000 euros, el cost 
d’adquisició d’un camió de bombers. 

ACSL ha reclassificat l’import que aplegava en el compte “Acomptes rebuts per vendes 
o prestacions de servei a llarg termini” que figurava en “Periodificacions a llarg 
termini” del passiu del balanç, al compte de “Proveïdors d’immobilitzat de concessions 
a llarg termini” que figura en “Creditors a llarg termini” per  l’import del preu final 
reconegut. 

La regulació comptable espanyola no considera específicament les normes de 
comptabilitat per a les entitats concedents dels acords de concessió, com ara l’ACSL en 
relació amb el contracte de construcció i explotació de l’aeroport. No obstant això, cal 
indicar que la Norma Internacional de Comptabilitat del Sector Públic núm. 32 (“IPSAS 
32 Service concession arrangements: grantor”), aprovada en octubre de 2011, 
considera que el concedent ha de reconèixer inicialment l’actiu rebut de l’operador pel 
seu valor raonable i simultàniament i pel mateix import un deute, la naturalesa del qual 
dependrà de la manera de compensar l’operador. 
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Tenint en compte els litigis vigents en relació amb aquest contracte (vegeu l’apartat 
6.5.2), el desenllaç final dels quals es desconeix a  la data de redactar aquest Informe, 
no és possible pronunciar-se sobre l’adequació de la comptabilitat efectuada per ACSL 
respecte de l’actiu rebut per la concessionària i la seua contrapartida en el passiu del 
balanç: 

- Les partides que integren el preu final reconegut, 111.392.915 euros i la seua 
contrapartida en el passiu del balanç pel dit import. 

- Els sobrecosts comptabilitzats per 4.150.951 euros i la seua contrapartida en el 
passiu del balanç. 

- D’altres components activats en execució del contracte de construcció i explotació 
de l’aeroport que puguen veure’s afectats per la resolució final del litigi entaulat 
entre les dues parts. 

- Les despeses i indemnitzacions que poden resultar a càrrec d’ACSL en virtut de la 
sentència judicial ferma. 

c) D’altres instal·lacions 

Les altes de l’exercici pugen a 11.129.174 euros que corresponen a la recepció de 
conformitat dels equips de torre de control i de seguretat del recinte aeroportuari per 
imports de 5.277.647 euros i 5.851.527 euros, respectivament, a l’empara dels 
contractes respectius que van ser fiscalitzats per aquesta Sindicatura en exercicis 
anteriors. 

d) Assegurances 

Cal indicar que ACSL no informa en la seua memòria sobre els contractes 
d’assegurances vigents en 2011 per a cobrir els riscs amb el seu immobilitzat. Segons 
les manifestacions del personal de la Societat, el procés per a la contractació de les dites 
assegurances s’ha iniciat en 2012. 

5.3 Inversions financeres a llarg termini 

Segons el que estableix la clàusula vuitena E del contracte de 16 de desembre de 2003 i 
a fi de donar suport a la construcció i explotació de l’aeroport, ACSL va concedir en 
2004 un préstec participatiu a Concesiones Aeoroportuarias, SA 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. 

Encara que el període de disposició del préstec va vèncer el 29 de març de 2010 i a la 
dita data el total disposat per la concessionària va pujar a 39.860.000 euros, durant 
l’exercici de 2011, s’ha desemborsat l’import pendent, 4.140.000 euros, segons el que 
preveu la novació modificativa del contracte subscrita el 23 de març de 2011 que inclou 
entre les condicions que suspenen l’entrada en vigor de la dita modificació, el 
desemborsament de la dita quantitat. 
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Les disposicions s’han realitzat en els mesos d’abril i agost de 2011. 

Sobre la situació i comptabilitat d’aquest préstec cal indicar les qüestions següents: 

- Segons considera el contracte, l’amortització del préstecs està condicionada a la 
prèvia cancel·lació de les restants fonts de finançament obtingudes per la 
concessionària i a la suficiència dels beneficis obtinguts per aquesta, de manera que 
si una vegada extingit el termini d’explotació del contracte de concessió, els 
beneficis obtinguts no foren suficients, el préstec quedarà saldat i liquidat. 

- D’altra banda, la valoració d’aquest actiu està condicionada pels litigis entre les 
dues parts, les quals reclamen la resolució del contracte per diferents motius. Tal 
com hem indicat en l’apartat 5.2.b, en desconeguem aquesta resolució final. El 
registre comptable del deteriorament corresponent a aquest actiu podria tenir un 
efecte significatiu en els comptes anuals d’ACSL. 

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. 

L’import finalment disposat per ACSL ha sigut de 39.350.130 euros, el saldo del qual a 
31 de desembre de 2011 i després de les amortitzacions practicades és de 35.208.011 
euros que figura en els comptes corresponents de deutes a llarg i curt termini del passiu 
del balanç. 

5.4 Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

Tal com hem comentat en l’apartat 2.1 anterior, en l’abast d’aquesta fiscalització 
s’inclouen els saldos dels creditors comercials que a 31 de desembre de 2011 figuren en 
el compte “Creditors per prestacions de serveis”, el saldo del qual, de 27.994.029 euros, 
conforma la major part de l’epígraf “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar” 
del passiu del balanç a la dita data. 

A tal efecte, s’han realitzat procediments de confirmació directa que han cobert el 
51,1% dels saldos del compte esmentat. Com a resultat del treball realitzat, no n’hi ha 
incidències importants que calga comentar. 

5.5 Compte de pèrdues i guanys 

El compte de pèrdues i guanys d’ACSL de 2011, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 
  



Aeroport de Castelló, S.L. Exercici de 2011 

- 127 - 

 

Quadre 5 

El resultat de l’exercici de 2011 mostra unes pèrdues de 8.439.514 euros, inferiors en un 
11,1% a les obtingudes en 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. 

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització s’estén a les despeses 
d’explotació, sense incloure les de personal, entre les quals destaca l’epígraf “D’altres 
despeses d’explotació” que representa el 69,4% de les despeses de l’exercici de 2011. 

5.6 D’altres despeses d’explotació 

La composició d’aquest epígraf de les despeses de 2011, juntament amb les xifres de 
l’exercici anterior, es mostra en el quadre següent: 
  

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Variació d’existències 223.074 2.657.954 (91,6%) 

Aprovisionaments (223.074) (2.657.954) 91,6% 

Despeses de personal (368.865) (382.216) 3,5% 

D’altres despeses d’explotació (6.261.861) (8.080.051) 22,5% 

Amortització de l’immobilitzat (10.212) (9.918) (3,0%) 

Deterioració-resultats alienació immobilitzat (4.471) 0  - 

Resultat d’explotació (6.645.409) (8.472.184) 21,6% 

Ingressos financers 361.431 205.768 75,6% 

Despeses financeres (2.155.536) (1.222.069) (76,4%) 

Resultat financer (1.794.105) (1.016.301) (76,5%) 

Resultat abans d’imposts (8.439.514) (9.488.485) 11,1% 

Resultat exercici operacions continuades (8.439.514) (9.488.485) 11,1% 

Resultat de l’exercici (8.439.514) (9.488.485) 11,1% 
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Conceptes 2011 2010 Variació 

Arrendaments i cànons  23.412 54.658 (57,2%) 

Reparacions i conservació 141 0  - 

Serveis professionals independents  918.663 667.507 37,6% 

Transports  36 219 (83,6%) 

Primes d’assegurances 6.900 6.900 0,0% 

Serveis bancaris i similars  23.006 94.744 (75,7%) 

Publicitat, propaganda i relacions públiques  5.092.596 7.003.181 (27,3%) 

Subministraments  63.826 18.114 252,4% 

D’altres serveis 129.430 97.092 33,3% 

D’altres tributs  3.851 137.635 (97,2%) 

Total  6.261.861 8.080.051 (22,5%) 

Quadre 6 

Tal com observem en el quadre anterior, el compte més significatiu és “Publicitat, 
propaganda i relacions públiques”, l’import del qual representa el 81,3% del total. Entre 
els conceptes que es registren en aquest compte destaca el referent a “Patrocinis 
esportius”, l’import del qual puja a 4.871.716 euros i correspon a dos contractes de 
patrocini publicitari que analitzem en l’apartat 6.5. 

De la revisió efectuada sobre una mostra de factures de despeses d’aquest epígraf, s’ha 
posat de manifest que no s’han complit els terminis de pagament aplicables. 

5.7 Memòria 

En la revisió de la memòria i la seua adequació a les normes d’elaboració dels comptes 
anuals aplegats en la tercera part del PGC, s’ha posat de manifest que el seu contingut 
informatiu no considera o és insuficient en determinats aspectes significatius que, a més 
del que hem indicat en l’apartat 5.1, comentem tot seguit: 

a) Contracte de construcció i explotació de l’aeroport 

L’activitat principal d’ACSL se centra en l’execució del contracte de “Concessió per a 
la construcció i explotació de l’aeroport de Castelló Costa Azahar”, formalitzat el 16 de 
desembre de 2003, i l’adjudicatària del qual és la mercantil Concesiones Aeroportuarias, 
S.A. Segons s’ha posat de manifest en informes anteriors, l’impacte d’aquest contracte 
en l’activitat d’ACSL i en els seus comptes anuals és molt significatiu, per la qual cosa 
ha de donar-se’n una informació detallada que comprendria com a mínim els aspectes 
següents: objecte, termini, preu, finançament i préstecs a la concessionària, pla 
economicofinancer, avals, règim legal aplicable, així com les principals fites i 
modificacions que s’han produït amb posterioritat a l’adjudicació i que tenen importants 
efectes contractuals i econòmics. 
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b) Ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors 

La Llei 15/2010 estableix que les societats hauran de publicar en la memòria dels 
comptes anuals i de forma expressa, les informacions sobre els terminis de pagament als 
seus proveïdors, qüestió que ha sigut desenvolupada per l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes (ICAC), mitjançant la 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 es limita a indicar que el saldo 
pendent de pagament als proveïdors a la data de tancament de l’exercici acumula un 
ajornament superior al termini legal, sense desglossar tota la informació requerida per 
l’ICAC. Segons els registres comptables, a 31 de desembre de 2011, el saldo pendent de 
pagament a proveïdors comercials és de 27.994.029 euros. 

No hem disposat de la informació detallada suficient per a calcular els interessos 
meritats que, si era el cas, caldria haver comptabilitzat. 

c) Fets posteriors 

La nota de la memòria relativa als fets posteriors no fa referència als esdeveniments 
importants produïts abans de la data d’aprovació dels comptes anuals, com ara la 
demanda reconvencional formulada per ACSL en contestació a la demanda presentada 
per la concessionària (apartat 6.5.2, expedient 7), així com dels fets que comentem en 
l’apartat 7 de l’Informe. 

d) D’altres aspectes 

Com ara: correcció d’errors, registre i valoració d’instruments financers i d’existències, 
situació fiscal, variació d’existències i referència creuada amb altres documents dels 
comptes anuals principalment. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d'aplicació 

Després de la publicació de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, el règim de contractació aplicable a ACSL és el corresponent als poders 
adjudicadors que no són Administració Pública, definits en l’article 3.3 de la dita Llei. 

Això implica que en la preparació dels contractes, ACSL ha de seguir les regles 
establides en l’article 121 de l’LCSP, ja que en l’adjudicació dels contractes 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 l’LCSP que són aplicables a la 
globalitat del sector públic. 

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 la regulació 
del procediment d’adjudicació dels contractes d’obres, subministrament i serveis quan 
contracten determinades entitats públiques i privades que operen en els sectors 
d’activitat relacionats amb l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 

ACSL té la consideració d’entitat contractant a l’efecte de l’LSE, i cal aplicar aquesta 
Llei –pel que fa a les activitats de posada a disposició o explotació de l’aeroport, article 
12 de la Llei 31/2007– en l’adjudicació dels contractes, el valor estimat dels quals, 
exclòs l’IVA, siga 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 corresponents de l’LCSP, sense que els siguen aplicables en cap cas les normes 
que s’estableixen de manera exclusiva per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. 

6.2 Instruccions de contractació 

El 7 de juliol de 2008, el Consell d’Administració d’ACSL va aprovar, en virtut del que 
disposa l’article 175 de l’LCSP, unes instruccions d’obligat compliment intern que 
regulen els procediments de contractació per als contractes exclosos de l’LSE. 

Aquestes instruccions van ser modificades l’11 de març de 2011 per a incloure les 
observacions efectuades per aquesta Sindicatura en l’informe de fiscalització de 
l’exercici de 2009, i han estat vigents fins al 13 de febrer de 2012, data en què es van 
tornar a modificar per a adaptar-les als canvis normatius de la Llei d’Economia 
Sostenible. 
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6.3 Perfil de contractant 

La Societat ha integrat en 2011 el seu perfil de contractant en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, i ha complit l’ordre regulatòria. 

De la revisió del perfil de contractant, que es troba en la seu electrònica de la Societat i 
en relació amb el compliment de la normativa que el regula, cal indicar els aspectes 
següents: 

a) No s’ha publicat en el perfil de contractant l’adjudicació i formalització d’un 
dels tres contractes adjudicats durant 2011, ni la formalització d’un altre. No 
s’ha complit, per tant, l’article 42 de l’LCSP. 

 També hem observat els aspectes següents que caldrà que ACSL tinga en 
comptes per a millorar el seu perfil de contractant: 

b) Els documents del procediment de contractació publicats en el perfil de 
contractant s’haurien de signar electrònicament a fi de millorar les garanties 
previstes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans 
als Serveis Públics. 

c) La Societat no ha posat en pràctica la recomanació formulada per la Sindicatura 
en 2009, referent a la formalització documental de les funcions de les persones 
encarregades de la gestió del seu perfil. 

6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per la Societat, durant l’exercici de 2011 s’han 
adjudicat tres contractes (sense considerar els menors) per un import global d’1.354.966 
euros (IVA exclòs). En el quadre següent mostrem les característiques d’aquests tres 
contractes per tipus de contractes i procediments d’adjudicació: 

 

Tipus de contracte  
Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Altres privats Negociat 1.000.000 73,8% 1 33,3% 

Subministraments Obert  315.772 23,3% 1  33,3% 

Serveis Negociat  39.195 2,9% 1  33,3% 

Total 1.354.966 100% 3 100% 

Quadre 7 

Dels tres contractes adjudicats en 2011, dos s’han adjudicat pel procediment negociat, i 
representen el 76,7% del total adjudicat. L’altre contracte s’ha adjudicat pel 
procediment obert. 
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6.5 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per part d’ACSL en 
l’exercici de 2011 ha sigut adequada, hem revisat els tres contractes adjudicats en el dit 
exercici, les dades dels quals són: 

 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

adjudicació 

1 Negociat  Contracte de patrocini esportiu 1.000.000 

2 Obert Subministrament d’energia elèctrica 315.772 

3 Negociat  Serveis de seguretat 39.195 

  Total 1.354.966 

Quadre 8 

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 compleix el que disposa en 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 
2011: 

 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

adjudicació 

4 
Negociat sense 

publicitat 
Assistència tècnica en la gestió de posada en marxa de 
l’aeroport. 

335.000 

5 
Negociat sense 

publicitat 
Contracte de patrocini esportiu 4.050.000 

6 
Negociat sense 

publicitat 
Consultoria i assistència tècnica del contracte de 
construcció de l’aeroport 

900.000 

7 Concurs Construcció i explotació de l’aeroport  - 

Quadre 9 

En els següents apartats es detallen, a més dels incompliments significatius que hem 
indicat en l’apartat 3.2 de l’Informe, aquelles observacions sobre determinats aspectes 
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que tot i no considerar-los significatius, els responsables de la Societat han de ser 
tingudes en compte. 

6.5.1 Contractes adjudicats en l’exercici de 2011 

Expedient núm. 1 

Contracte adjudicat pel procediment negociat sense publicitat i formalitzat l’11 de gener 
de 2011, té per objecte el patrocini esportiu de l’equip oficial de motociclisme 
“Aeropuerto Castellón”, amb una duració prevista fins a l’acabament de la temporada 
2011 del campionat del món. El patrocinat és una societat mercantil unipersonal. 

Com a contraprestació, ACSL es compromet a pagar la quantitat total d’1.000.000 
d’euros, IVA exclòs, en tres terminis: 500.000 euros el primer de març de 2011; 
300.000 euros el primer de maig de 2011; i 200.000 euros en el moment del lliurament 
de la memòria prevista en el contracte. 

Posteriorment, amb data 7 d’abril de 2011, es va subscriure una novació modificativa 
del contracte en la qual les parts declaren la seua voluntat de modificar l’import de la 
contraprestació “com a conseqüència dels endarreriments que s’hagen pogut produir en 
el pagament per part del patrocinador dels imports acordats en els distints contractes de 
patrocini subscrits...”, i a tal efecte es pacta ampliar-la en 150.000 euros. El total, per 
tant, resta en 1.150.000 euros més IVA. 

La revisió efectuada sobre el contracte del patrocini inicial, seguint els criteris aprovats 
per aquesta Sindicatura en la guia de fiscalització dels contractes de patrocini, secció 
808.3 del Manual de fiscalització, així com sobre la novació posterior, ha posat de 
manifest els següents incompliments de la normativa aplicable: 

- En la documentació preparatòria de l’expedient del contracte de patrocini, no 
queden acreditades adequadament i suficientment les necessitats que es pretenen 
cobrir mitjançant el referit contracte, ni la idoneïtat del seu objecte ni el contingut 
per a satisfer-les, incomplint així els articles 1 i 22 de l’LCSP, així com les pròpies 
instruccions de contractació d’ACSL. 

- L’expedient del contracte no conté la documentació justificativa adequada i 
suficient que permeta acreditar l’equivalència de les prestacions contractades i, per 
tant, les càrregues del contracte. 

- En l’expedient del contracte de patrocini no es justifica de forma adequada i 
suficient la falta d’ús dels procediments de contractació prevists en l’article 175 de 
l’LCSP. 

- No s’ha publicat en el perfil de contractant l’adjudicació i formalització del 
contracte en els termes requerits en l’article 42 de l’LCSP. 

- La novació modificativa subscrita el 7 d’abril de 2011 representa un incompliment 
de les instruccions de contractació d’ACSL que requereixen que les modificacions 
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siguen per atendre circumstàncies i esdeveniments objectius i imprevistos que 
justifiquen la seua necessitat i sempre que aquesta possibilitat estiga inclosa en el 
contracte o en el plec, qüestions que no concorren en aquest cas. 

 A més a més, no es poden considerar com a causa que modifica el contracte els 
possibles endarreriments que es puguen produir en el termini de pagament –crida 
l’atenció que la modificació s’haja subscrit abans del venciment de dos dels tres 
pagaments acordats en el contracte inicial– i si es produïa aquesta circumstància, la 
solució legal és la prevista per la Llei 15/2010. 

- En l’expedient no consta la memòria valorada que el patrocinat ha de lliurar 
prèviament a la facturació del tercer termini del contracte. 

En la revisió de la comptabilitat d’aquest contracte, hem observat que s’ha imputat a 
despeses de l’exercici de 2011 la totalitat del preu convingut, 1.150.000 euros, utilitzant 
com a contrapartida el compte de “Factures pendents de rebre”, quan les dites factures 
van ser emeses pel patrocinat en els terminis convinguts i rebudes per ACSL. La 
conseqüència és que ACSL no ha comptabilitzat en 2011 l’IVA suportat aplicable que 
puja a 207.000 euros i que comporta, a més, una contingència fiscal. 

A 31 de desembre estava pendent de pagament la quantitat comptabilitzada. 

Expedient núm. 2 

Subministrament d’energia elèctrica. L’expedient s’ha tramitat segons el que preveu 
l’“Acord marc de contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica dels 
punts de consum de la Generalitat”, quant al procediment que s’ha de seguir en 
l’adjudicació dels contractes que se’n deriven. 

La revisió efectuada ha posat de manifest que si bé el contracte es va subscriure el 7 de 
juliol de 2011, la comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat s’ha 
efectuat en 2012, per la qual cosa no s’ha tingut en compte el termini màxim establit en 
l’Ordre de 22 de maig de 2001 de la CEHE. 

Expedient núm. 3 

Serveis de seguretat. La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes següents: 

- En la documentació de l’expedient no consta l’aprovació prèvia de la despesa per 
part de l’òrgan de contractació, fet que incompleix les instruccions de contractació 
d’ACSL. 

- No consta la formalització del contracte que és obligatòria segons les instruccions 
de contractació d’ACSL, ni s’evidencia la seua publicació en el perfil de 
contractant, incomplint l’article 42 de l’LCSP. 
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6.5.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

Expedient núm. 4 

Assistència tècnica per a la prestació de suport a les negociacions amb les 
administracions públiques pel que fa a la posada en marxa de l’aeroport i la seua 
autorització d’obertura. 

Contracte adjudicat en 2008 pel procediment negociat per un import de 335.000 euros 
més IVA i un termini d’execució de dotze mesos prorrogable, sense que estiga 
determinada en el PCAP la seua duració. 

Mitjançant l’Acord del Consell d’Administració de data 11 de març de 2011, es va 
prorrogar el dit contracte. 

En l’expedient del contracte i en relació amb les successives pròrrogues, no consta cap 
documentació que acredite i justifique els requeriments de les instruccions d’ACSL 
relatives a la duració dels contractes. 

Expedient núm. 5 

Contracte formalitzat el 30 de setembre de 2010 entre ACSL i un equip de futbol de la 
província de Castelló, amb la denominació de “Patrocini esportiu”, el seu objecte és, en 
termes generals, la col·laboració per part de l’equip de futbol en la campanya de 
promoció de la imatge d’ACSL, per mitjà de la publicitat, durant la temporada 2010-
2011. 

En contraprestació a les obligacions assumides per l’equip de futbol, ACSL es 
compromet a pagar la quantitat de 4.050.000 euros més IVA, amb la presentació prèvia 
i l’acceptació de les corresponents factures en vuit mensualitats de 506.250 euros, a 
partir de desembre de 2010. 

En la revisió d’aquest contracte s’han posat igualment els incompliments indicats en 
l’expedient número 1 respecte a les fases de preparació i adjudicació del contracte. 

Pel que fa a l’execució durant l’exercici de 2011, hem observat que a càrrec de les 
despeses del dit exercici s’han imputat les set mensualitats previstes per un total de 
3.543.750 euros i a 31 de desembre estava pendent de pagament la totalitat del preu del  
contracte, si bé s’han inclòs 2.190.005 euros en el mecanisme extraordinari que 
comentem  en l’apartat 7.a de l’Informe. 

En l’expedient no consta la memòria valorada d’activitats que l’equip de futbol ha de 
presentar abans de concloure la temporada. 

Expedient núm. 6 

Contracte de consultoria i assistència tècnica per al control i la supervisió de la 
documentació tècnica que ha d’elaborar l’adjudicatari de l’execució i explotació de 
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l’aeroport de Castelló, així com per al control de la tramitació de l’expedient davant les 
distintes administracions i direcció d’obra dels treballs inicials de construcció. 

El contracte va ser adjudicat en l’exercici de 2003 pel procediment negociat sense 
publicitat amb una duració de nou mesos i un preu de 900.000 euros. Segons es va posar 
de manifest en informes anteriors, fins a l’exercici de 2007 el contracte es va continuar 
prorrogant sense que constaren les raons que justificaren suficientment la seua 
continuïtat. Es va signar una addenda modificativa en 2008 que amplia la seua durada i 
el termini d’execució fins a la posada en funcionament de l’aeroport.  

El Consell d’Administració d’ACSL va acordar en la seua reunió d’11 de març de 2011, 
ratificar la pròrroga d’aquest contracte. 

Quant a això i per raó dels importants esdeveniments ocorreguts en 2011, com ara la 
recepció provisional de les obres de l’aeroport en el mes de març i els litigis judicials 
entre la concessionària i ACSL des de les darreries del dit any, que afecten de manera 
significativa la posada en funcionament operatiu de l’aeroport, entenem que el Consell 
d’Administració d’ACSL, a la vista de les instruccions de contractació de la Societat, 
hauria d’analitzar la necessitat i idoneïtat d’aquest contracte, així com la seua duració i 
les possibles pròrrogues. 

En fase d’al·legacions, ACSL ha indicat els arguments que justificaven el manteniment 
d’aquest contrcate. 

Les despeses comptabilitzades en l’exercici de 2011 derivades de l’execució d’aquest 
contracte han pujat a 1.221.000 euros més l’IVA suportat corresponent. 

Expedient núm. 7 

Construcció i explotació de l’aeroport. 

Igual que en els exercicis anteriors, s’ha efectuat un 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 relació amb l’evolució i execució d’aquest contracte durant l’exercici de 2011, cal 
indicar que s’han produït esdeveniments d’importància rellevant que poden afectar de 
forma significativa la continuïtat de les operacions d’ACSL i que són els següents: a) 
novació modificativa del contracte; b) recepció provisional de les obres; c) demanda de 
resolució del contracte interposada per la concessionària i reconvenció formulada per 
ACSL; d) expedient de penalització incoat per ACSL a la concessionària. 

a)  Novació modificativa del contracte subscrita el 23 de març de 2011 

Amb data 30 de desembre de 2010 la concessionària va presentar un escrit a ACSL on 
formulava la reclamació de danys i perjudicis per incompliment del contracte de 16 de 
desembre de 2003, i reclamava restablir l’equilibri econòmic del contracte i, en el seu 
defecte, resoldre’l amb la corresponent indemnització per danys i perjudicis. 
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El Consell d’Administració d’ACSL va acordar l’11 de març de 2011 crear una 
comissió delegada, integrada per dos consellers, per a negociar els termes de la novació 
modificativa del contracte, i delegar en el president la signatura dels documents 
corresponents. 

La novació modificativa es va subscriure el 23 de març de 2011 i va elevar-se a 
escriptura pública. Si bé les característiques fonamentals de la novació es descriuen en 
la nota 16.2 de la memòria, per raó de la seua importància, se n’inclou tot seguit un 
resum amb els comentaris derivats de la fiscalització realitzada. 

Segons manifesten les parts, després de signar el contracte de 16 de desembre de 2003, 
es van produir una sèrie de circumstàncies –com ara que ACSL reconegués necessitats 
noves com a conseqüència d’assumir ser gestor de l’aeroport–, que han produït un 
retard en l’execució de les obres i un canvi en les circumstàncies economicofinanceres 
considerades inicialment, que aconsellen una novació modificativa, ja que l’aeroport és 
una infraestructura essencial per a l’activació econòmica de la província de Castelló i de 
la Comunitat Valenciana. S’indiquen raons d’interés general per a garantir la viabilitat 
econòmica del projecte. 

Els aspectes més significatius de les clàusules acordades en la novació modificativa són: 

- Gestor d’aeroport. ACSL ha de tenir la consideració legal de gestor d’aeroport, i 
identificar-se en  la novació de serveis i funcions no incloses en el contracte inicial 
derivades del tal consideració. 

- Finançament de les activitats de la concessionària. La concessionària es 
compromet a obtenir dels seus accionistes un préstec subordinat fins 8,5 milions 
d’euros, si bé aquesta operació està condicionada al fet que la concessionària 
obtinga una modificació satisfactòria de la carta de patrocini de 18 de maig de 2007 
signada per la Generalitat, en garantia del compliment de les obligacions per part 
d’ACSL. 

- Increment de costs en fase d’inversió. Es reconeixen sobrecosts d’execució, 
recepció i certificació de l’aeroport a favor de la concessionària per un import de 
4.150.951 euros entre despeses financeres i costs d’estructura, i s’acorda que el seu 
pagament es realitze en tres terminis amb venciments el 31 de març de 2012, 2013 i 
2014, més els interessos d’ajornament corresponents. 

- Preu per l’explotació de l’aeroport. S’acorden importants modificacions del 
règim del preu previst en el contracte inicial que canvia significativament. 

- Pla economico-financer (PEF). La concessionària lliura un PEF provisional que 
recull les alteracions de la novació modificativa, si bé està pendent d’aprovació per 
part de les entitats financeres, aprovació que constitueix una condició de suspensió i 
que necessita l’aprovació d’ACSL per ser el PEF definitiu de la novació. 
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- Tràfic mínim garantit. Se substitueix el règim previst en el contracte inicial i es 
tradueix en el fet que ACSL efectuarà una aportació directa al concessionari durant 
un període transitori sempre que obtinga un resultat negatiu en els seus comptes 
anuals auditats. 

- Termini del contracte. Passa a ser de quaranta-set anys des de l’inici operatiu de 
l’aeroport. 

- Resolució del contracte. Es detallen les causes de resolució del contracte entre les 
quals cal destacar el transcurs del termini de 21 mesos sense que s’haja produït 
l’inici operatiu de l’aeroport, així com no obtenir rendibilitat raonable a 
l’acabament del cinquè any de l’exercici operatiu. 

- Comissió de coordinació, seguiment i control. Es constitueix aquesta comissió 
amb la composició i les facultats que es detallen. 

- Condicions de suspensives i resolutòries. Constitueixen condicions suspensives, 
entre altres, el desemborsament del préstec participatiu per l’import pendent de 
4.140.000 euros, i l’aprovació del PEF per part d’ACSL que la concessionària ha de 
presentar, tot indicant-hi que si no s’acompleix aquesta condició suspensiva la 
novació modificativa no entrarà en vigor. Com a condició resolutòria s’estableix la 
modificació a satisfacció de la concessionària en el termini de sis mesos de la carta 
de patrocini de 18 de maig de 2007 signada per la Generalitat. 

Tot seguit comentem les consideracions significatives que s’han posat de manifest com 
a conseqüència de la revisió realitzada sobre els aspectes comptables i de gestió de la 
novació modificativa anterior: 

- Quant a la tramitació de la novació modificativa cal indicar que, segons el criteri 
d’aquesta Sindicatura, ACSL no ha complit estrictament a normativa de 
contractació aplicable, ja que la novació introdueix importants canvis en les 
condicions inicialment pactades que desvirtuen els principis contractuals establits 
en l’article 10 de la Llei 48/1998, aplicable per la disposició transitòria de la Llei 
31/2007 i la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la qual requereix 
que la modificació no afecte a cap condició essencial de la licitació, tret que en la 
documentació de la licitació s’establisca de forma clara, precisa i inequívoca la 
possibilitat de modificar el contracte. 

 En fase d’al·legacions, ACSL ha aportat un ampli dictamen justificant la utilització 
de la novació tal com l’ha dut a terme. 

- Quant als increments de costs, hem d’indicar que no consta en l’expedient d’ACSL 
un informe que raone, justifique i valore detalladament els components que 
integren els dits sobrecosts, i que la factura emesa per la concessionària tampoc no 
desglossa suficientment els conceptes inclosos. Aquests sobrecosts han sigut 
comptabilitzats per ACSL en l’immobilitzat (vegeu l’apartat 5.2) amb l’abonament 
a comptes de creditors, si bé a la data d’aquest Informe no s’havia realitzat el 
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pagament del primer termini previst per a 31 de març de 2012 ni s’ha inclòs en el 
pla de proveïdors. 

D’altra banda, a 31 de desembre de 2011, el deute no està valorat pel cost 
amortitzat aplicable, ja que no s’han comptabilitzat els interessos meritats en 2011 
que pugen a una quantitat aproximada de 125.000 euros, raó per la qual les pèrdues 
de l’exercici i el passiu del balanç estan infravalorats en el dit import. 

- Tal com hem indicat en l’apartat 5.3, durant 2011 ACSL ha desemborsat la part 
pendent del préstec participatiu per un import de 4.140.000 euros. 

- El 23 de novembre de 2011, el president d’ACSL tramet un escrit a la 
concessionària en el qual comunica que l’aprovació del PEF tramés queda supeditat 
al compliment de determinats compromisos per part de la concessionària, així com 
a la ratificació per part del Consell d’Administració d’ACSL. 

En la resposta al dit escrit datada el 25 de novembre de 2011, el president de la 
concessionària indica que el PEF autoritzat passa a tenir la consideració de PEF 
definitiu i consegüentment ACSL queda obligada a lliurar a la concessionària la 
carta de patrocini de la Generalitat. 

A la data d’aquest Informe, no consta que el PEF presentat per la concessionària 
haja sigut aprovat pel Consell d’Administració d’ACSL, ni tampoc que s’haja 
lliurat la carta de patrocini requerida per aquesta última. 

En la nota 16.2 de la memòria, s’indica que ACSL entén que la novació modificativa no 
va entrar mai en vigor. 

La concessionària ha presentat una demanda de resolució del contracte de  16 de  
desembre de 2003. Vegeu el subapartat c següent. 

b) Recepció provisional de les obres 

Amb data 31 de març de 2011 se signa l’acta de recepció provisional de les obres de 
l’aeroport, en la qual es relacionen els defectes que la concessionària ha d’esmenar i 
amb aquesta finalitat s’atorga un termini de dos mesos. 

No esmenar aquestes defectes en el termini convingut és una de les causes per les quals 
ACSL ha iniciat un expedient de penalització, que comentem en el subapartat d següent. 

c) Procediment ordinari 2/2012 seguit per la concessionària contra ACSL 

Amb data 29 de desembre de 2011 i davant del Jutjat de Primera Instància número 1 de 
Castelló, la concessionària va interposar una demanada de judici ordinari contra ACSL. 
Si bé les característiques fonamentals d’aquesta demanda es descriuen en la nota 17.1 
de la memòria, per raó de la seua importància, n’incloem a continuació un resum amb 
els comentaris que es deriven de la fiscalització realitzada. 
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La petició principal de la demanada presentada per la concessionària consisteix en la 
resolució del contracte de 16 de desembre de 2003, així com les seues modificacions 
posteriors més la condemna a ACSL a pagar les quantitats següents: 

- Amb caràcter principal i entre altres conceptes, la quantitat de 126.523.336 euros, 
que inclou entre les seues partides principals el valor inicial del dret d’explotació, 
111.392.915 euros, els sobrecosts de la novació per 4.150.951 euros, i obres no 
incloses en el preu final reconegut més revisions de preus per 6.683.575 euros. 

- Amb caràcter subsidiari i entre altres conceptes, la quantitat de 132.096.018 euros 
que inclou, a més del valor inicial del dret d’explotació, el dany emergent i el lucre 
cessant. 

- El pagament de les costes processals corresponents. 

La petició de la demandant es basa en l’incompliment per part d’ACSL de les 
condicions imposades en les clàusules 8.b i 10.2.a de la novació modificativa per 
considerar que la dita empresa pública no ha presentat la modificació de la carta de 
patrocini signada per la Generalitat. Subsidiàriament, la concessionària sol·licita la 
resolució del contracte per impossibilitat de compliment, per canvi de circumstàncies. 

En contestació a la demanda anterior, ACSL va formular el 2 d’abril de 2012 una 
demanda reconvencional, on sol·licitava la resolució del contracte de 16 de desembre de 
2003 per incompliment imputable a la concessionària. ACSL sosté que la novació 
modificativa no va entrar mai en vigor, puix que, entre altres raons, el PEF presentat per 
la concessionària no va ser aprovat pel Consell d’Administració d’ACSL.  

La novació modificativa es troba, doncs, en una situació de litigi i a l’espera que en via 
jurisdiccional s’aclarisca si s’han complit o no les condicions suspensives pactades. Per 
mitjà del Decret de 24 de maig de 2012, el Jutjat va indicar el 15 de novembre del dit 
any, la data en què tindrà lloc l’audiència prèvia al judici. 

La nota 17.1 de la memòria d’ACSL indica que els serveis jurídics de la Societat 
estaven preparant la contestació a la demanda. Per la seua importància, aquestes 
circumstàncies s’haurien d’haver desglossat i informat en la memòria, ja que per la data 
de la demanda, ja es coneixien els termes en què estava formulada i la data de 
l’audiència prèvia al judici. 

d) Expedient de penalització incoat per ACSL 

Si bé les característiques fonamentals d’aquest expedient es descriuen en la nota 16.3 de 
la memòria, per raó de la seua importància n’incloem tot seguit un resum amb els 
comentaris derivats de la fiscalització realitzada. 

Mitjançant  l’escrit de 29 de desembre de 2011, ACSL comunica la incoació d’un 
expedient de penalització a la concessionària per entendre que aquesta ha comés els 
infraccions següents: a) demora en el termini d’execució de les obres; b) incompliment 
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del règim de recepció provisional. c) incompliment del termini d’execució de les obres 
de construcció. 

En l’escrit s’indica que les citades infraccions poden comportar les penalitzacions 
previstes en el PCAP sense perjudici de les indemnitzacions que pogueren correspondre 
pels danys causats, se li dóna un termini a la concessionària perquè en formule 
al·legacions i adverteix que ACSL pot instar, si pertoca, l’execució de la garantia 
provisional. 

La concessionària va presentar les seues al·legacions el 18 de gener de 2012 en les quals 
concloïa sobre la improcedència de l’expedient incoat per ACSL si sol·licitava el seu 
arxiu. 

La nota 16.3 de la memòria indica que el Consell d’Administració d’ACSL de 13 de 
febrer de 2012, va acordar delegar en el president i la vicepresidenta de la Societat per a 
negociar i signar un acord final de resolució de mutu acord amb la concessionària i, en 
funció del resultat, adoptar una decisió final de l’expedient sancionador i incautació de 
la garantia definitiva. 

6.5.3 Contractes menors 

ACSL ha certificat l’adjudicació de 206 contractes menors durant l’exercici de 2011 per 
un import total de 298.057 euros, IVA exclòs. La fiscalització ha posat de manifest que 
l’esmentada relació és incompleta, ja que no inclou totes les operacions d’aquesta 
naturalesa realitzades durant l’exercici, per la qual cosa segueix vigent la recomanació 
d’exercicis anteriors de millorar el control intern en aquest aspecte. 

D’altra banda, en l’anàlisi de les operacions de l’exercici de 2011, hem observat la 
tramitació successiva com a menors de dos contractes de subministraments que a la 
vista de les circumstàncies concurrents, haurien d’haver sigut tramitats pels 
procediments ordinaris de contractació aplicables, en garantia dels principis considerats 
en l’article 175 de l’LCSP. 



�璐

Aeroport de Castelló, S.L. Exercici de 2011 

- 142 - 

7. FETS POSTERIORS 

a) Mecanisme extraordinari de pagaments a proveïdors 

Mitjançant l’Acord 6/2012, de 6 de març,  del Consell de Política Fiscal i Financera, es 
van fixar les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al 
pagament als proveïdors de les comunitats autònomes, i la Comissió Delegada del 
Govern per a Afers Econòmics, va acordar que el 22 de març de 2012 es posés en 
marxa. En la Introducció General a l’Informe de fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de 2011, proporcionem informació i comentaris addicionals sobre el dit 
mecanisme extraordinari. 

L’adhesió a aquest mecanisme per part de la Comunitat Valenciana es va aprovar per 
l’Acord del Consell de 30 de març de 2012 i s’ha formalitzat i materialitzat  en juny de 
2012. 

L’import corresponent a ACSL inclòs el mecanisme de pagaments, ha pujat a 
35.203.789 euros. Amb l’anàlisi d’una mostra representativa de les factures incloses en 
el mecanisme, hem comprovat que estaven registrades en la comptabilitat de l’Entitat al 
tancament de l’exercici fiscalitzat. 

Amb posterioritat a l’emissió d’aquest Informe per a al·legacions, hem tingut 
coneixement que el Consell, en la reunió efectuada el 14 de setembre de 2012, va 
aprovar capitalitzar part del deute dels ens del sector públic empresarial i fundacional i, 
a tal efecte, va acordar, en relació amb les obligacions pendents de pagament acollides 
al mecanisme extraordinari de pagament de determinades entitats, entre les quals 
s’inclou ACSL, ampliar el capital social o equivalent que serà subscrit i desemborsat 
assumint dites obligacions pendents de pagament. 

La comptabilitat de l’acord anterior pel que fa a ACSL, es verificarà, si s’escau, en la 
fiscalització de l’exercici de 2012. 

b) Assumpció de deute d’ACSL per part de la Generalitat 

En compliment del que estableix l’article 16 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, 
del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional i mitjançant l’Acord del Consell de 9 de març de 2012, la 
Generalitat assumeix la titularitat de part del deute dels ens del sector públic empresarial 
i fundacional que computen en termes del Sistema Europeu de Comptes Regionals 
(SEC 95), per un import màxim de 3.400 milions d’euros. 

L’acord s’ha adoptat a fi de facilitar la conversió a patrimoni i posterior reordenació i 
reestructuració del sector públic i ressaltar que la seua execució no serà immediata, sinó 
a mesura que la situació vaja aconsellant-ho. 
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Entre els ens afectats pel dit acord es troba ACSL, si bé no s’indica la xifra del deute 
que assumirà la Generalitat dins del límit acordat. 

Amb posterioritat a l’emissió d’aquest Informe per a al·legacions, hem tingut 
coneixement que la Comissió Delegada del Consell –en la reunió efectuada el 5 de 
juliol de 2012 i en aplicació i desenvolupament de l’Acord del Consell de 9 de març–, 
va acordar que la Generalitat formalitzés contractes de subrogació de la posició 
contractual de certes entitats públiques, entre les quals figura ACSL, per la quantitat de 
53,2 milions d’euros. 

A aquesta operació d’assumpció de deute li resulta aplicable el mecanisme de 
capitalització acordat pel Consell el 14 de setembre de 2012 que hem comentat en el 
subapartat anterior. 

c) Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 

Empresarial i Fundacional de la Comunitat Valenciana 

En la disposició addicional primera del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del 
Consell, de Mesures Urgents de Règim Econòmic i Financer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, s’assenyalava que al llarg del segon trimestre de 2012, el 
Consell aprovaria un Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector 
Públic Empresarial i Fundacional (PERR), amb independència de les mesures que des 
de l’entrada en vigor d’aqueix Decret Llei es poguessen adoptar, tendents a la 
racionalització i reestructuració del sector públic empresarial. 

El Consell va presentar el 25 de maig de 2012 el nou mapa d’entitats del Pla Estratègic 
de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Comunitat Valenciana. 

En aquesta nova estructura s’indica que la societat ACSL formarà part de l’àrea 
funcional “Promoció, construcció i gestió d’infraestructures” i que la Corporació 
Pública Empresarial Valenciana assumirà la titularitat de les accions que la Generalitat 
posseeix de les societats mercantils (i per tant d’ACSL). 

Amb posterioritat a l’emissió d’aquest Informe per a al·legacions, s’ha publicat el 
Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de Racionalització i 
Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, entre les  
quals es  considera  la  incorporació total o parcial a  la Corporació Pública empresarial 
Valenciana de les accions de  l’SPTCV mitjançant la cessió global  del seu actiu i passiu 
incloent les participacions d’ACSL. 
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8. 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 d’ACSL 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 21 de juny de 2012, 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) L’autorització de la disposició de fons addicionals en el préstec per part 
de l’adjudicatària, s’ha realitzat amb la novació modificativa 
corresponent. 

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

b.1) No ens consta l’aprovació de l’organigrama ni 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 5.7 i d’altres de l’Informe. 

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: 

- L’òrgan corresponent haurà de deixar constatació expressa, en tots els 
casos, de l’aprovació dels contractes, segons la normativa aplicable. 

- 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. 
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- 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. 

b.5) Els registres auxiliars relatius a ajornaments de pagament als proveïdors 
s’han de completar amb tots els requeriments necessaris per a l’adequat 
tractament comptable de les dites operacions  (apartat 5.4). 

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

c.1) La Societat ha de requerir que els patrocinats presenten les memòries 
valorades en els termes establits en els contractes respectius i comprovar 
-ne el contingut i l’adequació amb la documentació que la suporta, així 
com les factures corresponents. 

c.2) Els documents del procediment  de contractació publicats en el perfil del 
contractant s’haurien de signar electrònicament per tal de millorar les 
garanties previstes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic 
dels Ciutadans als Serveis Públics. 

c.3) La formalització documental de les funcions de les persones 
encarregades de la gestió del perfil de contractant. 

c.4) ACSL s’hauria de plantejar en els exercicis successius elaborar una 
memòria anual d’activitats. 

 




