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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 2012, 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 2011 de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU, 
(SPTCV o la Societat) 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 2011, 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 30 de març de 2012, aprovats per la 
Junta General d’Accionistes i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat, conformement a la normativa aplicable, el 29 de 
juny de 2012, 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, fa la Intervenció 
General de la Generalitat amb la col·laboració d’una firma d’auditoria que contracta. 
En aquest informe no s’emet una opinió a causa de l’efecte significatiu que representa 
l’existència de sis limitacions a l’abast i d’una incertesa. A més a més, hi ha cinc 
excepcions per incompliments de principis i criteris comptables. 

Quatre de les limitacions a l’abast es determinen per l’absència d’informació suficient 
per a calcular el deteriorament dels projectes d’inversió, de l’immobilitzat material, de 
les inversions financeres a Terra Mítica i de les inversions en les societats participades, 
mentre que les altres dues deriven de la falta d’informació en relació amb les 
conseqüències que puguen tenir sobre la Societat els litigis pendents d’execució o 
resolució. D’altra banda, la incertesa és conseqüència de l’aplicació  del principi 
d’empresa en funcionament. Finalment, les excepcions per incompliment de principis i 
criteris comptables, provenen de la falta de comptabilitat de determinats ingressos que 
es repercuteixen als contractistes d’obres, de la incorrecta comptabilitat d’una 
ampliació de capital pendent de desemborsament, de la falta de registre comptable de 
despeses meritades en concepte de patrocini esportiu, de determinats ajusts comptables 
que s’haurien d’haver realitzat per a reflectir de forma adequada les despeses i els 
ingressos derivats d’una competició esportiva i de la inadequada formalització de la 
memòria. 

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 2011 en la partida 
“D’altres despeses d’explotació”, i comprovar que la formalització i la presentació dels 
comptes anuals han estat correctes. 

Així mateix, s’ha efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’informe de l’exercici de 2010. 

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 
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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 adés. 

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 
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 2011. 

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

- Llei 16/2010, de 27 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 d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat pel Decret 
Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 

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

Normes específiques de l’entitat 

- Acord del Govern de la Generalitat Valenciana de 26 de novembre de 1996 pel qual 
es crea la societat SPTCV. 

- Estatuts de la Societat. 

Contractació 

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic modificada per la 
Llei 34/2010, de 5 d’agost i per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 
Sostenible. 
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- 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. 

- 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. 
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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, e, f, 
g, h, i, j i k 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 exposem en l’apartat 7, a finals de l’exercici de 2011 i durant l’exercici 
2012, s’han produït una sèrie d’esdeveniments que tenen una importància molt 
rellevant, bé en relació amb els comptes anuals de l’exercici fiscalitzat, com amb 
la continuïtat futura de la Societat. Per la seua transcendència haurien d’haver 
sigut comentats en la memòria dels comptes anuals, i tanmateix no s’ha inclòs cap 
menció. Aquestes qüestions fan referència a: 

- La inclusió d’SPTCV en el Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració 
del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Comunitat Valenciana, 
l’impacte en la situació i evolució del futura de la Societat del qual pot afectar 
l’aplicació del principi d’entitat en funcionament. 

- El requeriment efectuat per la Conselleria d’Economia perquè la Societat, 
d’acord amb el que disposa en el Decret-Llei 1/2001, de 30 de setembre, del 
Consell, de Mesures Urgents de Règim Econimicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, elabore un pla de sanejament. 

- La inclusió d’SPTCV en el mecanisme extraordinari de finançament per al 
pagament a proveïdors de les comunitats autònomes. 

b) Com indiquem en l’apartat 5.1, minvant el saldo de l’epígraf “Deutes a curt 
termini” del passiu corrent del balanç, figura un import de 57.107.060 euros, que 
es correspon amb la quantitat pendent de desemborsar al tancament de l’exercici 
de 2011 per part de l’accionista únic d’SPTCV, per una ampliació de capital 
aprovada per la Junta General d’Accionistes durant el dit exercici. No obstant 
això, en l’acord d’ampliació s’establia que el citat import havia d’estar 
desemborsat al tancament de l’exercici, raó per la qual, atesa la seua condició 
d’exigit a 31 de desembre de 2011, s’hauria d’haver comptabilitzat en l’epígraf 
“Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar” de l’actiu corrent del balanç. 

c) Segons exposem en l’apartat 5.1, a 31 de desembre de 2011, SPTCV tenia una 
participació del 100% en el capital social de la societat Ciutat de la Llum, SAU i 
del 99,99% en el capital social d’Aeroport de Castelló, SL. Els imports que 
figuren en el balanç per l’adquisició d’aquestes participacions són 95.490.576 i 
8.626.182 euros, respectivament. Ja que les dues societats presenten un patrimoni 
net negatiu, SPTCV ha efectuat una correcció valorativa íntegra de les dites 
quanties i ha constituït una provisió per a riscs i despeses per un import de 
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70.597.233 euros per a cobrir les responsabilitats que, si s’escau, puguen derivar-
se de la situació de desequilibri patrimonial de les dues societats. 

 A més de les participacions esmentades, SPTCV ha concedit a aquestes societats 
diversos préstecs, en la seua gran majoria de caràcter participatiu, que sumen un 
import de 185.066.088 euros per a la Ciutat de la Llum, SAU, que figura en l’actiu 
del balanç, i un de 33.155.069 euros que corresponen a l’Aeroport de Castelló, 
SL. 

 La Comissió Europea, en la seua Decisió de 7 de maig de 2012, ha arribat a la 
conclusió que els 265 milions d’euros de finançament públic concedits per la 
Generalitat a la Ciutat de la Llum, SAU, no es van facilitar en condicions de 
mercat, per la qual cosa han  de ser tornats pel beneficiari. Per aquesta raó, la 
Societat està coordinant amb els representants de la Comissió Europea les 
actuacions necessàries per a dur a terme la dita Decisió, i s’hi ha plantejat la venda 
ordenada d’actius i la seua posterior liquidació. 

 D’altra banda, hi ha litigis derivats del contracte de construcció i explotació de 
l’aeroport pendents de resolució. 

 A la data de la realització del present treball (juliol de 2012) desconeixem el 
desenllaç final dels esdeveniments descrits en els paràgrafs anteriors que poden 
afectar la continuïtat de les societats, raó per la qual no podem pronunciar-nos 
sobre la suficiència de la provisió per a responsabilitats constituïda per SPTCV, ni 
sobre l’adequada valoració dels imports endeutats per les operacions de crèdit 
concedides a aquestes societats que figuren en l’actiu del balanç, ja que es tracta, 
en la seua gran part, de préstecs participatius amb les dificultats addicionals que 
comporta per a recuperar-los. Segons determina l’article 20 del Reial Decret Llei 
7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i 
alliberament de l’activitat econòmica, els préstecs participatius s’han de situar 
després dels creditors comuns segons la prelació de crèdits i tenen la condició de 
patrimoni net a l’efecte de reducció de  capital i liquidació de societats. 

d) SPTCV, en finalitzar l’exercici de 2011, tenia un 22,31% de les accions de capital 
social de la societat Terra Mítica, Parc Temàtic de Benidorm, SA. Sobre el cost 
d’adquisició de la dita participació, 43.969.752 euros, s’ha efectuat una correcció 
valorativa de 14.458.757 euros, a fi de recollir les pèrdues ocasionades pel 
deteriorament del seu valor. 

 El 27 de juny de 2012, SPTCV juntament amb altres accionistes de referència de 
Terra Mítica, ha venut les accions que posseïa en la dita societat per un preu fix de 
0,3 euros, sense perjudici que en el futur puga obtenir una retribució variable que 
estaria vinculada a l’obtenció de beneficis fiscals i plusvàlues immobiliàries per 
part del comprador de les accions. 

 Per tant, en aplicació del principi de prudència valorativa, la correcció valorativa 
destinada a recollir les pèrdues pel deteriorament de la participació caldria haver-
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la incrementada en 29.510.995 euros, ja que el preu acordat és el resultat d’aplicar 
el que estipulava un contracte d’opcions de compra i venda recíproques d’accions 
formalitzat en 2010, l’execució del qual va ser pactada per les parts intervinents 
en novembre de 2011, i que  l’alienació de les accions de Terra Mítica s’ha 
produït abans de l’aprovació dels comptes anuals de 2011 d’SPTCV, tal com 
comentem en l’apartat 5.1. 

e) En l’epígraf d’“Immobilitzat material” de l’actiu del balanç figuren uns terrenys 
sobre els que la Societat té constituïts uns drets de superfície pels quals rep  unes 
rendes. D’acord amb el que hem exposat 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. 

f) Segons indiquem en l’apartat 5.1, entre els actius  que conformen la partida 
“Acomptes i immobilitzat en curs” de l’epígraf “Immobilitzat material” de l’actiu 
no corrent del balanç, es troben diversos projectes de construcció valorats en 
23.803.583 euros, en els quals s’han interromput l’execució de les obres previstes. 
D’altra banda, en l’epígraf “Immobilitzat intangible” de l’actiu no corrent del 
balanç figuren 874.550 euros que provenen de la posada en marxa de projectes 
que actualment estan suspesos. Es desconeix si la valoració d’aquests actius és 
adequada, ja que la Societat no ha avaluat si hi ha cap indici de deteriorament, 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. 

g) Com indica l’apartat 5.1, a causa del projecte d’expropiació “Cerro de 
Colmenares” de l’àrea Ciutat de la Llum d’Alacant, la Societat es troba immersa 
en diversos procediments judicials que es troben pendents de resolució, per la qual 
cosa desconeixem el desenllaç final i l’efecte que poden tenir els comptes de la 
Societat que no consideren cap provisió. 

h) Hi ha diversos contenciosos instats pel Consorci València 2007, en els quals 
reclama a SPTCV el pagament de forma conjunta de 2.020.814 euros en concepte 
de cànon per l’ocupació del domini públic portuari durant la realització de les 
edicions de 2010 i 2011 del Gran Premi de Fórmula 1 i dels desperfectes 
ocasionats en les instal·lacions del Consorci per a fer el dit esdeveniment. Els 
assessors jurídics, en la petició cursada a l’efecte per aquesta Sindicatura, no 
indiquen quina és la possible evolució d’aquests contenciosos. Desconeixem el 
desenllaç final i l’efecte que poden tenir sobre els comptes anuals de la Societat 
que no en consideren cap provisió ni ofereixen informació en la memòria. 

i) Segons exposem en l’apartat 5.3, SPTCV, des del 2 d’abril de 2012, ha deixat de 
tenir la condició de copromotor de l’organització i realització del Gran Premi de 
Fórmula 1 a la ciutat de València, motiu pel qual SPTCV no ha de fer front a un 
compromís de despesa de quantia significativa que havia adquirit per a exercicis 
futurs. No obstant això, la memòria no ofereix informació sobre aquest fet 
significatiu ocorregut amb posterioritat al tancament de l’exercici. 
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j) D’acord amb el que hem indicat en l’apartat 5.3, com a conseqüència de l’extinció 
i liquidació de l’empresa pública de la Generalitat, Societat Gestora per a la 
Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat Valenciana, SAU, SPTCV, en 
virtut d’un Acord del Consell de la Generalitat de 27 de setembre de 2010 
s’encarrega de gestionar els actius que abans gestionava la societat extingida,  
entre els quals es troba l’organització de l’eixida del Port d’Alacant, de la regata 
transoceànica “Volvo Ocean Race”, durant les edicions 2011, 2014 i 2017. 

 El criteri comptable seguit per SPTCV per a registrar comptablement les despeses 
relacionades amb aquest esdeveniment és el determinat en la consulta 7 del 
BOICAC 74/2008. Per aquest motiu s’han registrat comptablement en l’epígraf 
“Existències” de l’actiu corrent del balanç, 9.654.168 euros i en diferents comptes 
de la partida “D’altres despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys, 
2.874.772 euros. 

 No obstant això, aplicant el que disposa la citada consulta, la quantitat 
comptabilitzada en l’epígraf “Existències” de l’actiu corrent del balanç, s’hauria  
de reduir en 2.421.450 euros i la seua contrapartida és un càrrec en la partida del 
compte de pèrdues i guanys, esmentat adés. 

 D’altra banda, pel que fa als ingressos comptabilitzats en 2011 en relació amb 
aquest esdeveniment, 4.861.262 euros, que es troben aplegats en la partida 
“D’altres ingressos d’explotació”, del compte de pèrdues i guanys, cal dir que els 
dits ingressos, segons el principi comptable de la meritació, es troben 
sobrevalorats en 2.372.509 euros, raó per la qual caldria reduir-los mitjançant un 
càrrec en la dita partida amb abonament a l’epígraf de “Perioditzacions a curt 
termini” del passiu corrent del balanç. 

k) Com indica l’apartat 6.6.2, la Societat no ha comptabilitzat la despesa meritada en 
2011, corresponent al patrocini esportiu de dos clubs de futbol, la quantia conjunta 
és de 2.720.000 euros. Per tant, atenent el principi comptable de la meritació el 
saldo que mostra la partida “D’altres despeses d’explotació”, del compte de 
pèrdues i guanys, es troba infravalorat en el dit import, per la qual cosa caldria 
augmentar-lo mitjançant un càrrec. La seua contrapartida és un abonament en 
l’epígraf “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar” del passiu corrent del  
balanç. 

A més a més, 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 78.932.001 euros, raó per la qual SPTCV 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, 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 
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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 va aprovar en 2011 una ampliació de capital de 
90.809.014 euros, dels quals 38.700.000 euros es troben pendents de 
desemborsament a la data de realització d’aquest treball (juliol de 2012). 
L’ampliació de capital es troba pendent d’elevar a escriptura pública i d’inscriure 
en el Registre Mercantil i, per tant, no forma part del patrimoni net de la Societat. 
No obstant això, una vegada realitzats els tràmits anteriors, SPTCV continuarà 
sense resoldre 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 2011 els següents incompliments significatius 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 
2011 quant a la modificació de les condicions retributives de quatre llocs de 
treball. 

c) En els apartats 5.3 i 6.6.1 detallem  els incompliments de la normativa contractual 
observats en dos contractes de patrocini publicitari formalitzats en  2011. 

d) Segons la informació proporcionada en la memòria s’han fet, o estan pendents de 
fer-se, pagaments per import de 9.339.474 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. No obstant això, de les mostres seleccionades s’ha posat de manifest que la 
quantitat anterior s’hauria d’incrementar almenys en 774.233 euros. 

e) SPTCV ha subscrit en 2011 un contracte per un import de 675.000 euros més 
IVA per a redactar el projecte de disseny i el subministrament i instal·lació de 
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l’equipament per al Museu Interactiu de la Volvo Ocean Race, que presenta 
incompliments de l’LCSP que detallem en l’apartat 6.6.1. 

f) Segons comentem en l’apartat 6.6.2, en l’exercici de 2012 s’han rebut les obres 
corresponents al contracte d’urbanització de l’Auditori-Conservatori de 
Torrevella. L’import certificat per part del contractista sobrepassa en un 16,7% el 
preu del contracte, sense que en l’expedient conste l’adequada justificació del 
sobrecost. A més a més, l’execució del contracte s’ha retardat en trenta-quatre 
mesos sobre el termini previst, i no s’ha formalitzat la corresponent pròrroga ni 
s’han acreditat degudament en l’expedient les causes que l’han motivat. 

g) Com indiquem en l’apartat 6.6, la Societat ha tramitat com a contractes  menors 
sis contractes de prestació de  servei, l’import unitari dels quals és igual o 
superior al límit de 18.000 euros previst en l’LCSP. Açò ha comportat, per tant, 
que la seua adjudicació i formalització no s’haja publicat en el perfil de 
contractant i que no s’hagen inscrit en el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, segons comentem en l’apartat 6.2. 
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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 2011 depenia de la 
Conselleria de Cultura, Turisme i Esport. 

El seu fi social, d’acord amb els seus Estatuts, és promoure, organitzar i gestionar totes 
aquelles activitats que requerisca la preparació, la construcció i la posada en 
funcionament dels projectes turístics i d’oci, culturals, esportius, industrials i/o terciaris 
que, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, siguen impulsats per la 
Generalitat i en 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 va ampliar 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. 

El 17 de setembre de 2010, el Consell de la Generalitat va acordar extingir, dissoldre i 
liquidar l’empresa pública de la Generalitat “Societat Gestora per a la Imatge 
Estratègica i Promocional de la Comunitat Valenciana, SAU”, (d’ara en avant SGIEP), 
i va decidir assignar la gestió de tots els esdeveniments que gestionava a SPTCV. 
Durant l’exercici de 2011, s’ha liquidat SGIEP i els seus actius i passius s’han integrat 
en els estats financers d’SPTCV. 

A 31 de desembre de 2011 el capital social de SPTCV puja a 138.998.146 euros, 
representat per 120.449 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 l’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. 
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- Organitzar els esdeveniments Alacant Port d’Eixida i Global Champions Tour. 

- Executar les obres de l’Auditori-Conservatori de Torrevella i del Centre Cultural 
de Benidorm. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

a) Situació financera i patrimonial 

Com es pot apreciar en el quadre 2 de l’Informe, el patrimoni net de la Societat presenta 
un valor negatiu de 78.932.001 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. A més a més, el balanç mostra, a 31 de 
desembre de 2011, un dèficit en el seu fons de maniobra de 222.218.363 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. 

A tal efecte, el 15 d’abril de 2011, la Junta General d’Accionistes va aprovar una 
ampliació de capital de 90.809.014 euros que havia d’estar totalment desemborsada a 31 
de desembre de 2011, si bé tant a la data de tancament de l’exercici com a la de la 
formulació dels comptes anuals, quedaven pendents de desemborsament 57.107.060 
euros. Amb posterioritat a la data de formulació dels comptes anuals, s’ha produït un 
desemborsament de 18.407.060 euros, per la qual cosa a la data de realització del 
present treball (juliol de 2012) queden per aportar 38.700.000 euros per part de 
l’accionista únic. 

L’ampliació de capital esmentada es troba pendent d’elevar a escriptura pública i, per 
tant, d’inscriure en el Registre Mercantil, motiu pel qual no forma part del patrimoni net 
d’SPTCV. En qualsevol cas, una vegada desemborsada i inscrita en el Registre, la 
Societat continuarà trobant-se en una de les causes de dissolució previstes en la 
normativa mercantil, en ser el patrimoni net inferior a la meitat del capital social. 

SPTCV, també 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 davall de les dues terceres parts del capital social sense que s’hi haja reduït. 

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. No obstant això, com 
indiquem en l’apartat 7 d’aquest Informe, amb posterioritat al tancament de l’exercici 
s’han produït uns fets que poden afectar el dit principi. 
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Finalment, pel que fa a la comptabilitat de l’ampliació de capital acordada per la Junta 
General en 2011, cal indicar que l’import pendent de desemborsament a 31 de desembre 
de 2011, 57.107.060 euros, té la condició d’exigit, raó per la qual i d’acord amb el que 
disposa el Pla General de Comptabilitat s’hauria d’haver registrat comptablement en 
l’epígraf de “Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar” de l’actiu corrent del 
balanç. No obstant això, la Societat ho ha comptabilitzat minvant el saldo de l’epígraf 
“Deutes a curt termini” del passiu corrent del balanç, raó per la qual caldrà fer la 
consegüent reclassificació comptable. 

b) Inversions en empreses del grup i associades 

En el quadre següent, elaborat en euros, relacionem les inversions financeres efectuades 
per SPTCV en les seues societats participades i indiquem el percentatge de participació 
distingint les aportacions de capital dels crèdits concedits pendents de cobrament al 
tancament de l’exercici: 

 

Situació a 31-12-2011 
Ciutat de la 

Llum 
Aeroport de 

Castelló 
Terra 
Mítica 

Total 

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

Inversió realitzada  95.490.576 8.626.182 43.969.752 148.086.510 

Deteriorament de valor  (95.490.576) (8.626.182) (14.458.757) (118.575.515) 

Valor net comptable participació  0 0 29.510.995 29.510.995 

Crèdits a llarg termini 180.333.922 32.158.274 0 212.492.196 

Crèdits a curt termini 

Interessos vençuts i no pagats 

0 

4.732.166 

0 

996.795 

49.289.878 

0 

49.289.878 

5.728.961 

Total crèdits  185.066.088 33.155.069 49.289.878 267.511.035 

Total participacions i crèdits 185.066.088 33.155.069 78.800.873 297.022.030 

Quadre 1 

Al tancament de l’exercici fiscalitzat, les societats Ciutat de la Llum, SAU i Aeroport de 
Castelló, SL presentaven, respectivament, un patrimoni net negatiu de 48.461.971 euros 
i 22.917.931 euros. Per aquest motiu, SPTCV ha constituït una provisió per a riscs i 
despeses per un import de 70.597.233 euros per a cobrir les responsabilitats que, si 
s’escau, pogueren derivar del patrimoni net negatiu que presenten les dues societats 
participades. 

Pel que fa a la situació en què es troben aquestes dues societats cal tenir en compte el 
següent: 

- La Comissió Europea, en la seua Decisió de 7 de maig de 2012, ha arribat a la 
conclusió que els 265 milions d’euros de finançament públic concedits per la 
Generalitat a la Ciutat de la Llum, SAU, no es facilitaren en condicions de 
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mercat, per la qual cosa han de ser tornats pel beneficiari. Per això, la Societat 
està coordinant amb els representants de la Comissió Europea les actuacions 
necessàries per a dur a terme la Decisió i que s’han plantejat la venda ordenada 
dels actius i la seua posterior liquidació. Al seu torn, SPTCV i Ciutat de la Llum, 
SAU, han presentat davant del Tribunal General de la Unió Europea un recurs 
contra la Comissió Europea a fi que siga anul·lada la dita Decisió. 

- Hi ha litigis derivats del contracte de construcció i explotació de l’aeroport 
pendents de resolució. 

A la data de realització del present treball (juliol de 2012) es desconeix el desenllaç 
final dels esdeveniments descrits en els paràgrafs anteriors que poden afectar la 
continuïtat d’aquestes societats, per la qual cosa no és possible pronunciar-se sobre la 
suficiència de la provisió per a responsabilitats constituïda per SPTCV, ni sobre 
l’adequada valoració dels crèdits concedits a aquestes societats que figuren en l’actiu 
del balanç, ja que es tracta, en gran part, de préstecs participatius, amb les dificultats 
addicionals que això comportar per a la seua recuperació. Segons determina l’article 20 
del Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre les mesures urgents de caràcter fiscal i 
de foment i alliberament de l’activitat econòmica, els préstecs participatius s’han de 
situar després que els creditors comuns en ordre a la prelació de crèdits i té la 
consideració de patrimoni net als efectes de reducció de capital i liquidació de societats. 

Pel que fa a les inversions en la societat Terra Mítica, Parc Temàtic de Benidorm, SA 
(d’ara en avant Terra Mítica), el 27 de juny de 2012, SPTCV, juntament amb altres 
accionistes de referència, ha subscrit un contracte de compravenda d’accions pel qual ha 
venut la seua participació per un preu fix de 0,3 euros, sense perjudici que en el futur 
puga obtenir una retribució variable que estaria vinculada a obtenir beneficis fiscals i 
plusvàlues immobiliàries per part del comprador de les accions. 

Per tant, en aplicació del principi de prudència valorativa, la correcció valorativa 
destinada a recollir les pèrdues pel deteriorament de la participació s’hauria d’haver 
incrementat en 29.510.995 euros, ja que el preu acordat és el resultat d’aplicar el que es 
va estipular en un contracte d’opcions de compra i venda recíproca d’accions 
formalitzat en 2010, l’execució del qual va ser pactada per les parts que intervenien en 
novembre de 2011, i que l’alienació de les accions de Terra Mítica s’ha produït amb 
anterioritat a l’aprovació dels comptes anuals de 2011 de SPTCV. 

D’altra banda i en relació amb l’import que deu Terra Mítica pels crèdits que detallem 
en el quadre 1, cal indicar que el document de compravenda d’accions estableix que el 
comprador de les accions ha d’efectuar una ampliació de capital en Terra Mítica a fi 
d’atendre el pagament del deute pendent de la dita Societat, del qual en formen part els 
crèdits concedits per SPTCV. 

Pel que fa al procediment seguit per a seleccionar el comprador, hem d’assenyalar que 
en l’escriptura de compravenda el representant d’SPTCV fa constar que s’han respectat 
“els principis de publicitat i concurrència que pertoquen en dret”. Tanmateix, no hi ha 
evidència documental de les actuacions realitzades amb els dos operadors que van 
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presentar ofertes, a més de l’adjudicatari, als efectes de constatar si aquells operadors 
estaven interessats a millorar la nova proposta presentada per aquest últim, en el curs de 
la negociació que s’estava duent a terme amb els tres operadors. 

Per acabar, per a un millor reflex de la imatge fidel de la situació economicofinancera 
del grup Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SPTCV hauria de formular 
comptes anuals consolidats.  

c) 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 posseïsquen 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 
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. 

Entre els actius que conformen la partida “Acomptes i immobilitzat en curs” de 
l’epígraf “Immobilitat material”, es troben diversos projectes de construcció valorats en 
23.803.583 euros, en els quals s’ha interromput l’execució de les obres previstes. En 
l’epígraf “Immobilitzat intangible” de l’actiu no corrent del balanç, figuren 874.550 
euros que provenen de la posada en marxa de projectes que actualment estan suspesos. 
Desconeixem si la valoració d’aquests actius és adequada, ja que la Societat no ha 
avaluat si hi ha cap indici de la deterioració, 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. 

d) Contenciosos 

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 
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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 constituïsca 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. 

A la data de fer aquest treball (juliol de 2012) 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. 

De la contestació efectuada pels assessors jurídics d’SPTCV a la sol·licitud realitzada 
per aquesta Sindicatura, es desprèn que hi ha diversos contenciosos instats pel Consorci 
València 2007 en els quals es reclama a SPTCV el pagament de forma conjunta de 
2.020.814 euros en concepte de cànon per l’ocupació del domini públic portuari durant 
la celebració de les edicions de 2010 i 2011 del Gran Premi de Fórmula 1 i dels 
desperfectes ocasionats en les instal·lacions del Consorci per efectuar el dit 
esdeveniment. 

Els assessors jurídics no han indicat quina és la possible evolució d’aquests 
contenciosos, per això desconeixem el desenllaç final i l’efecte que poden tenir sobre els 
comptes anuals de la Societat que no en consideren cap provisió ni ofereixen informació 
en la memòria. 

e) Despeses de personal 

Durant l’exercici 2011 hom ha contractat dos treballadors sense que figure en els 
expedients un informe raonat del responsable del departament de recursos humans en 
què es fonamente la contractació. 



Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. Exercici de 2011 

- 626 - 

El 23 de desembre de 2011, la Direcció General de Pressuposts va emetre un informe 
favorable pel qual autoritzava una massa salarial per a l’exercici fiscalitzat 
d’1.124.891 euros. En aquest informe, igual que els exercicis anteriors, es denegaven 
quatre reclassificacions que SPTCV havia proposat. 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 2011. 

Igual que en informes 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. 

f) Memòria 

A més del que hem indicat en comentar la situació patrimonial de la Societat i en 
l’apartat 5.3, de l’anàlisi del contingut dels comptes anuals es desprèn el següent: 

- 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.  

- Amb independència que la memòria ofereix informació sobre la forma en què ha 
integrat els actius i passius procedents de SGIEP (vegeu l’apartat 4.1), caldria 
incloure una nota amb la informació pertinent sobre aquesta combinació de 
negocis. 

- Caldria detallar per concepte i anualitats els compromisos de despesa adquirits per 
a exercicis futurs com a conseqüència de la formalització dels contractes de 
caràcter plurianual. 

- S’haurien de corregir determinats errors materials i formals que puguen induir a 
una interpretació inadequada del seu contingut. 
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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 2011, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 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 

Existències 

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 

510.441.895 

1.085.990 

266.076.881 

145.233.474 

40.670.859 

80.172.548 

242.003.191 

1.275.833 

88.453.049 

9.654.168 

26.339.336 

49.289.878 

101.308 

28.179 

3.040.180 

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 

0 

20.214.084 

107.239.638 

16.168 

18.777 

31.001.665 

20,2% 

(80,5%) 

1,7% 

(2,0%) 

(5,7%) 

13,9% 

55,0% 

0,1% 

(44,2%) 

- 

30,3% 

(54,0%) 

526,6% 

50,1% 

(90,2%) 

Total actiu 598.894.944 583.093.054 2,7% 

    

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

(78.932.001) 

(80.145.832) 

1.213.831 

367.155.533 

70.597.323 

294.564.662 

1.993.548 

310.671.412 

295.430.573 

15.240.839 

(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 

10,7% 

10,5% 

0,0% 

1,5% 

39,5% 

(4,7%) 

(2,4%) 

0,3% 

(3,3%) 

249,1% 

Total patrimoni net i passiu 598.894.944 583.093.054 2,7% 

Quadre 2  
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Tot seguit mostrem el compte de pèrdues i guanys d’SPTCV de 2011, expressat en 
euros, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Treballs fets per l’empresa per al seu immobilitzat 1.333.057 1.432.439 (6,9%) 

D’altres ingressos d’explotació 5.846.934 1.306.858 347,4% 

Despeses de personal (1.418.366) (1.429.893) (0,8%) 

D’altres despeses d’explotació (50.250.695) (28.195.809) 78,2% 

Amortització de l’immobilitzat (5.982.815) (6.117.190) (2,2%) 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (53.655) 0 - 

D’altres resultats 0 9.877 (100,0%) 

Resultat d’explotació (50.525.540) (32.993.718) (53,1%) 

Ingressos financers 10.607.018 5.525.528 92,0% 

Despeses financeres (15.111.623) (7.491.026) 101,7% 

Diferències de canvi (916.839) (1.984.410) (53,8%) 

Deterioració, baixa i alienacions d’instruments financers (30.269.051) (32.575.372) (7,1%) 

Resultat financer (35.690.495) (36.525.280) 2,3% 

Resultat abans d’imposts (86.216.035) (69.518.998) (24,0%) 

Resultat exercici operacions continuades (86.216.035) (69.518.998) (24,0%) 

Resultat de l’exercici (86.216.035) (69.518.998) (24,0%) 

Quadre 3 

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 2011. 

Aquestes despeses, per import de 50.250.695 euros, representen el 48,3% de les 
despeses registrades a càrrec del compte de pèrdues i guanys de 2011, i mostren un 
increment d’un 78,2% 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. 
 
5.3 Altres despeses d’explotació 

Oferim seguidament un detall comparat de la composició de la partida “D’altres 
despeses d’explotació” del compte de resultats. 
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Comptes 2011 2010 Variació 

Arrendaments i cànons 27.986.280 20.692.269 35,2% 

Reparacions i conservació 2.609.300 3.100.119 (15,8%) 

Serveis de professionals independents 1.154.909 927.768 24,5% 

Transports 2.189 3.150 (30,5%) 

Primes d’assegurances 39.692 21.960 80,7% 

Serveis bancaris i similars 1.072.425 527.592 103,3% 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 12.568.154 738.929 1.600,9% 

Subministraments 807.334 724.653 11,4% 

D’altres serveis 2.941.706 612.735 380,1% 

D’altres tributs 374.986 220.070 70,4% 

D’altres pèrdues en gestió corrent 728.033 615.025 18,4% 

Pèrdues deterioració de crèdit per operacions comercials (34.313) 11.539 (397,4%) 

Total 50.250.695 28.195.809 78,2% 

Quadre 4 

El conjunt de les despeses registrades l’any 2011 en la partida “D’altres despeses 
d’explotació”, que pugen a 50.250.695 euros, ha augmentat en un 78,2% respecte a 
l’exercici anterior a causa, fonamentalment, de la major activitat relacionada amb 
activitats de promoció en 2011, i en concret en la celebració al port d’Alacant de 
l’eixida de la quarta edició de la regata transoceànica “Volvo Ocean Race”. 

Hem seleccionat una mostra representativa del 73,7% 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 indiquem tot seguit: 

- El compte “Arrendaments i cànons” comprèn l’anualitat per a organitzar i realitzar 
l’any 2010 el Gran Premi de Fórmula 1 a la ciutat de València, que ascendeix a 
25.891.709 euros. El pagament d’aquesta anualitat deriva de dos contractes de 
caràcter plurianual subscrits per la Societat en 2009, en virtut dels quals va adquirir 
la condició de copromotor de l’esdeveniment fins a l’exercici 2014. Els contractes 
foren analitzats en l’Informe de fiscalització de l’exercici 2009; per tant, reiterem el 
que allí dèiem. 

L’import esmentat no coincideix amb el que figura en la nota 18 b de la memòria 
que és de 21.942.126 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 
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compte de pèrdues i guanys, 916.389 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 7 de març de 2012, l’altre copromotor, la mercantil Valmor, SL, ha adquirit la 
condició d’empresa pública de la Generalitat en ser adquirides la totalitat de 
participacions socials per una altra empresa pública de la Generalitat, en concret la 
mercantil Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU. Amb posterioritat, el 2 
d’abril de 2012, s’ha formalitzat un acord entre SPTCV i Valmor, SL, pel qual s’ha 
resolt el contracte formalitzat entre les dues parts. Aquesta Resolució implica que 
SPTCV no ha de fer front a un compromís de despesa per a exercicis futurs d’una 
quantia significativa. No obstant això, la memòria no ofereix, tal com requereix la 
norma de registre i valoració 23ª del Pla General de Comptabilitat, informació 
sobre aquest fet significatiu ocorregut posteriorment al tancament de l’exercici. 

Per acabar, cal esmentar que seria aconsellable que també es resolguera el contracte 
formalitzat en 2009 entre els dos promotors i el propietari dels drets d’organització 
del Gran Premi de Fórmula 1, a fi que SPTCV quede totalment desvinculada, a 
efecte formal, de l’esdeveniment. 

- El 17 de desembre de 2007, l’empresa pública de la Generalitat, Comunitat 
Valenciana d’Inversions (d’ara en avant VCI), liquidada en 2011, va formalitzar un 
contracte pel qual va adquirir el dret de ser patrocinador del torneig Copa Europea 
de Golf Femení Comunitat Valenciana d’Inversions, durant les edicions 2008 i 
2009, així com el dret preferent a ser patrocinador únic en 2010 i 2011. 

 El 25 de marc de 2011, SPTCV, en funció del que preveu l’Acord del Consell de 18 
de març de 2011, es va subrogar en l’anterior contracte i va assumir la posició de 
l’empresa pública que en el dit moment es trobava en fase de liquidació. 

Posteriorment, el 8 d’abril de 2011, SPTCV ha rescindit el contracte en què s’havia 
subrogat ja que no estava interessada a patrocinar l’edició de 2011, motiu pel qual 
ha de satisfer una indemnització de 650.000 euros que s’ha comptabilitzat en el 
compte “Arrendaments i cànons”. Aquesta obligació indemnitzatòria és 
conseqüència de no haver comunicat a l’altra part, en el termini determinat 
contractualment (quinze dies següents a l’acabament de l’edició de 2010 que va 
tenir lloc en abril del dit any), la renúncia a continuar patrocinant l’esdeveniment, la 
qual cosa evidencia una inadequada gestió per part d’alguna de les empreses de la 
Generalitat que intervenien en el contracte que origina la despesa analitzada. 

En qualsevol cas, cal posar de manifest que l’assumpció d’obligacions per 
esdeveniments ja contractats anteriorment per altres entitats no forma part de 
l’objecte social d’SPTCV. 
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- Dels moviments que conformen el saldo del compte “Publicitat, propaganda i 
relacions públiques”, es desprén que a més dels contractes de patrocini que es 
descriuen i analitzen en l’apartat 6.6. del present Informe, s’ha formalitzat un 
contracte de patrocini esportiu de tres pilots que intervenen en el campionat del 
món de motociclisme, dos en la categoria de Moto 2 i un en la categoria de 125 cc. 
El document contractual s’ha subscrit per un import de 700.000 euros més IVA, 
amb l’empresa que té cedits en exclusiva l’explotació de la imatge esportiva dels 
pilots. 

 En la realització de la despesa, hem observat els incompliments de la normativa 
contractual següents: 

- No queden acreditades adequadament i suficientment les necessitats que es 
pretenen cobrir amb el referit contracte, ni la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per a satisfer-les i, per tant, s’han incomplit els articles 1 i 22 de 
l’LCSP. 

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

- En l’expedient no es justifica de forma adequada i suficient que no s’utilitzen 
els procediments de contractació prevists en l’article 175 de l’LCSP. 

- El patrocinat ha incomplit la clàusula contractual per la qual ha de presentar 
una memòria valorada de les actuacions realitzades. 

 Per acabar, indicar que l’empresa pública de la Generalitat, Agència Valenciana del 
Turisme, ha concedit en l’exercici de 2011 una subvenció a la societat patrocinada 
per al desenvolupament d’accions promocionals anàlogues a aquest contracte. 

- El 23 de maig de 2008, la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat i la 
Diputació Provincial de Castelló vam subscriure amb les dues entitats mercantils 
promotores organitzadores del torneig de golf denominat “Comunitat Valenciana 
Màsters-Castelló Costa de Azahar”, un conveni de col·laboració, en virtut del qual 
la Generalitat va adquirir la condició de patrocinador principal de l’esdeveniment 
per a les edicions de 2008 a 2011, i s’obliga a abonar als promotors organitzadors 
del torneig un import d’1.700.000 euros més IVA per cada una de les edicions del 
torneig. L’aportació de la Diputació que també tenia la condició de patrocinador, es 
va fixar en 300.000 euros anuals més IVA. Aquestes quantitats es veurien 
incrementades  cada any amb l’IPC oficial establit a 31 de desembre. 

 Per l’aportació realitzada, en el conveni es va determinar que la Generalitat 
obtindria, entre altres, les contrapartides següents: incloure el seu logotip en el del 
torneig, una pàgina de publicitat en la seua revista, així com invitacions i entrades 
per a assistir al torneig i al sopar de gala. 
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 El 4 d’agost de 2011, SPTCV s’ha subrogat en tots els drets i les obligacions de la 
Conselleria de Cultura i Esport que es deriven del conveni de col·laboració, i a 
partir d’aquest moment es va desvincular del conveni. Entre les obligacions, a més 
de l’anualitat corresponent a l’exercici de 2011 que és de 2.111.867 euros, figura 
part de l’anualitat de 2010 per un import d’1.565.178 euros. 

 No hi ha un informe en què s’acrediten les necessitats que es pretenen cobrir 
mitjançant la subrogació, ni la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les. 
No tenim constatació de l’ús ni la destinació donat a les entrades i invitacions que, 
d’acord amb els beneficis provinents del conveni a favor d’SPTCV té dret a 
percebre. 

- Com indiquem en l’apartat 4.1 de l’Informe, el Consell va decidir assignar a 
SPTCV la gestió de tots els esdeveniments que abans gestionava l’empresa 
extingida de la Generalitat, SGIEP. Entre els dits esdeveniments estava 
l’organització de l’eixida al port d’Alacant de la regata transoceànica, “Volvo 
Ocean Race”, en les edicions corresponents als exercicis 2011, 2014 i 2017. 

 El criteri seguit per a aplegar comptablement les despeses relacionades en aquest 
esdeveniment és el determinat en la consulta 7 del BOICAC 74/2008. Basant-se en 
aquesta consulta, la Societat ha registrat en l’epígraf de l’actiu del balanç 
“Existències”, 9.654.168 euros, i ha comptabilitzat en el compte “Serveis de 
professionals independents”, 660.798 euros, i en el compte “D’altres serveis”, 
2.213.974 euros. 

 No obstant això, d’acord amb el que disposa la dita consulta, la quantitat 
comptabilitzada en l’epígraf d’”Existències” de l’actiu corrent del balanç s’hauria 
de reduir en 2.421.450 euros, mentre que l’import imputat per l’organització de 
l’esdeveniment esportiu en els distints comptes de la partida “D’altres despeses 
d’explotació”, del compte de pèrdues i guanys, caldria augmentar-lo en la dita 
quantia. 

 D’altra banda, els ingressos relacionats amb l’esdeveniment, que corresponen 
pràcticament a la totalitat dels contractes de patrocini, es troben registrats 
comptablement en la partida “D’altres ingressos d’explotació” del compte de 
pèrdues i guanys, per un import de 4.861.262 euros. Tanmateix, segons el principi 
de la meritació, aquest import caldria minvar-lo en 2.372.509 euros,  i la seua 
contrapartida seria un abonament en l’epígraf de “Periodificació a curt termini” del 
passiu corrent del balanç. 

- En el compte “D’altres serveis”, figura un import de 358.919 euros, una despesa en 
concepte de vigilància en l’àmbit del PEDUI de la Ciutat de la Llum d’Alacant i de 
l’auditori conservatori de Torrevella. Aquesta despesa s’empara en un contracte 
formalitzat el primer d’agost de 2009 per un període d’un any, que al seu venciment 
es va prorrogar fins al primer d’agost de 2011. Des d’aquesta última data, s’ha 
prorrogat de nou fins al mes de maig de 2012, pròrroga que comporta un 
incompliment del que disposa a l’efecte l’article 279.1 de l’LCSP. 
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- També formen part del compte “D’altres serveis”, les despeses realitzades en 
concepte de locomoció, hostalatge i restauració que puja a 101.340 euros. De la 
revisió d’una mostra d’aquestes despeses es desprén que alguns de les despeses de 
restauració i de combustible justificades, manquen dels requisits necessaris per a 
comprovar la seua adequada finalitat, ja que en les factures no s’indica ni el nombre 
de comensals, ni el motiu del menjar o del viatge. Per a una adequada gestió 
d’aquestes despeses resulta imprescindible que hi figure aquesta informació. 

- 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 i 2011, de 160.026 euros i 
164.827 euros, es compensaria amb entrades, el nombre previst de les quals per a 
2011 és de 25.070. Per tot això, SPTCV ha comptabilitzat una despesa en el compte 
“D’altres pèrdues en gestió corrent” per import de 427.797 euros. 

 Les entrades les sol·liciten i les reben les diverses conselleries de la Generalitat. En 
la memòria elaborada al respecte per SPTCV s’indica que en 2011 solament s’han 
posat a disposició de la Conselleria de Benestar Social 1.000 entrades, tot i que no 
les han utilitzat. 

- El compte “D’altres pèrdues en gestió corrent” també inclou un import de 
197.792 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. 
De la seua anàlisi es desprèn que segons el que es va acordar en el conveni, no es 
recullen de forma adequada i detallada els usos derivats del cànon, ni el període 
d’utilització. A més a més, els usos del cànon que hi consten, són significativament 
inferiors als ingressos que hauria d’haver obtingut SPTCV. 

 S’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. 
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 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 durant l’exercici 2011 s’han realitzat pagaments 
per un import de 3.185.765 euros que supera el termini màxim legal 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. Així mateix, la nota de la memòria indica 
que, al tancament de l’exercici, l’import pendent de pagament que supera el termini 
màxim legal és de 6.153.709 euros. 

 Per tant, d’acord amb la informació reflectida en la memòria de la Societat, s’han 
realitzat o estan pendents de realitzar pagaments la quantia dels quals puja a 
9.339.474 euros, que superen el termini considerat en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. No obstant això, de les mostres seleccionades tant en el 
present epígraf com en el de fiscalització de la contractació (apartat 6.6 de 
l’Informe) es desprèn que la quantitat anterior s’hauria d’incrementar, almenys, en 
774.233 euros. 

 Així mateix, la memòria no mostra les dades comparatives amb l’exercici anterior 
en relació amb els ajornaments de pagament, tal i com requereix la Resolució de 
l’ICAC. D’altra banda, es milloraria la informació proporcionada si s’eixamplés 
amb la referent als proveïdors d’immobilitzat. 

 Com a resultat de la confirmació directa de saldos sobre una mostra representativa 
del 82,7% dels creditors per prestacions de serveis, hem evidenciat que la Societat 
no ha comptabilitzat despeses meritades a 31 de desembre de 2011 en concepte 
d’interessos de demora derivats d’un conveni subscrit amb la societat mercantil de 
la Generalitat, Institut Valencià d’Habitatge, SA d’expropiació, gestió i execució de 
sòl urbanitzable residencial de la Ciutat de la Llum d’Alacant, l’import del qual és 
de 440.669 euros, motiu pel qual hauran de ser objecte d’ajust comptable amb un 
càrrec en la partida “Despeses financeres”, del compte de pèrdues i guanys i un 
abonament en l’epígraf “Deutes a curt termini” del passiu corrent del balanç. 

 També hem observat diferències de conciliació amb dos creditors per un import 
conjunt de 184.153 euros que, a la data de realització d’aquest treball, es mantenen 
per raó de les discrepàncies. 

- De l’anàlisi dels documents comptables que autoritzen les despeses realitzades i el 
seu pagament, detallem el següent: 



̭유

Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. Exercici de 2011 

- 635 - 

- En l’11% dels documents no figura la data en què es dóna la conformitat al 
servei prestat o bé al rebut. Així mateix, en cap dels casos en què el director 
general ha de donar la dita conformitat, consta la seua signatura. 

- En un 9% dels casos, l’autorització de la despesa és posterior a la factura 
emesa pel proveïdor. 

- En un 78% de les factures no figura el segell del registre d’entrada d’SPTCV 
en el qual s’indique la data, absència que comporta que no puguem comprovar 
de forma íntegra el compliment del còmput de terminis 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 acabar, en l’exercici de 2012 s’han comptabilitzat despeses per un import de 
146.957 euros, imputables a la partida “D’altres despeses d’explotació” del compte 
de pèrdues i beneficis de 2011, mentre que en la citada partida s’han registrat 
comptablement despeses meritades en exercicis anteriors per una quantia de 
166.396 euros que s’haurien d’haver aplegat en l’epígraf “Reserves” del patrimoni 
net del balanç. 
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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), modificada a partir del 16 de desembre de 2011, data en què 
va entrar en vigència el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

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 Instruccions de contractació 

El 30 d’abril de 2008, el director general d’SPTCV va aprovar, en virtut del que disposa 
l’article 176 de l’LCSP, unes instruccions d’obligat compliment intern, per les quals es 
regulaven els procediments de contractació de la Societat dels contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. 

Amb data 18 de maig de 2010, el director general d’SPTCV, seguint el que indica la 
Guia de fiscalització de les instruccions de contractació, publicada en la seu electrònica 
de la Sindicatura (secció 803 del Manual de fiscalització), va modificar les instruccions 
de contractació, aprovades el 30 d’abril de 2008, i les va refondre en un únic text. 

Finalment, el 9 de gener de 2012, es va modificar el text refós de les instruccions de 
contractació a fi d’adaptar-lo al Text Refós de l’LCSP que, com hem esmentat en 
l’apartat 6.1, va entrar en vigor  el 16 de desembre de 2011. 

La Sindicatura de Comptes ha analitzat el nou text refós de les instruccions de 
contractació d’acord amb la Guia de fiscalització indicada adés, en la qual s’apleguen 
els criteris respecte del contingut mínim de les instruccions de contractació exigit per 
l’LCSP. De la seua anàlisi poden deduir que el text refós de les instruccions de 
contractació d’SPTCV acompleix el que disposa la normativa aplicable. 

No obstant això, seria convenient que es fixaren almenys cinc empresaris, com el 
nombre mínim de candidats per al procediment restringit. 
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6.3 Perfil de contractant 

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

a) Com a conseqüència d’haver tramitat com a menors sis contractes de serveis de 
quantia igual o superior a 18.000 euros (vegeu l’apartat 6.6), no s’ha publicat en el 
perfil del contractant l’adjudicació i formalització d’aquests contractes, incomplint 
el que disposa l’article 42 de l’LCSP. 

b) Així mateix, aquests contractes no s’han inscrit en el Registre Oficial de Contractes 
de la Generalitat, tal com exigeix 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 al Registre Oficial de Contractes. 

D’altra banda es recomana que s’aproven unes instruccions per a la tramitació de les 
altes, baixes i modificacions dels usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil del 
contractant. 

6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació que SPTCV ens ha facilitat, hem elaborat el quadre següent, 
en el qual detallem 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 

Obres Negociat 888.347 100,0% 1 100,0% 

 Subtotal 888.347 100,0% 1 100,0% 

Subministraments 
Obert 

Negociat 

2.294.811 

214.636 

91,4% 

8,6% 

5 

5 

50,0% 

50,0% 

 Subtotal 2.509.447 100,0% 10 100,0% 

Serveis 
Obert 

Negociat 

908.815 

714.785 

56,0% 

44,0% 

8 

21 

27,6% 

72,4% 

 Subtotal 1.623.600 100,0% 29 100,0% 

Patrocinis Negociat 6.777.092 100,0% 4 100,0% 

 Subtotal 6.777.092 100,0% 4 100,0% 

Total 11.798.486 100,0% 44 100,0% 

Quadre 5 
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6.5 Revisió dels expedients de contractació 

Per tal d’analitzar que SPTCV ha tramitat degudament la contractació que ha efectuat 
en l’exercici 2011, hem seleccionat la mostra detallada en el quadre següent, elaborat 
en euros, que representa un 71,5% de l’import total adjudicat en l’exercici. 

 

Núm.  
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 

VOR/001/11 Obert 
Rehabilitació d’una nau per al Museu Interactiu 
“Volvo Ocean Race” al Port d’Alacant. 

888.347 

VOR/002/11 Obert o 

Redacció del projecte tècnic de disseny, 
subministrament i instal·lació de l’equipament per 
al Museu Interactiu “Volvo Ocean Race” al Port 
d’Alacant. 

671.500 

VOR/021/11 Obert 

Arrendament d’embarcacions dotades de personal i 
equipament tècnic necessari per a l’organització, 
desenvolupament i seguiment de l’esdeveniment 
“Eixida de la 4ª edició de la regata transoceànica 
Volvo Ocean Race”. 

751.610 

VOR/025/11 
Negociat amb 

publicitat 

Serveis de restauració per als voluntaris i 
l’organització de l’esdeveniment “Eixida de la 4ª 
edició de la regata transoceànica Volvo Ocean 
Race”. 

66.044 

VOR/044/11 
Negociat amb 

publicitat 

Subministraments i muntatge de quadres elèctrics 
per a distribució d’energia elèctrica en distintes 
instal·lacions del “Race Village de Volvo Ocean 
Race” al Port d’Alacant. 

53.283 

P-1/11 
Negociat amb 

publicitat 
Patrocini esportiu Levante UD, SAE temporades 
2010/11 a 2013/14. 

6.000.000 

  Total 8.430.784 

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 fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i la seua baremació i 
valoració en els procediments que ho requerisquen, 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. 
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Així mateix, hem fet el seguiment de cinc contractes adjudicats en exercicis anteriors 
que s’han executat durant 2011. 

 

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 

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 zones verdes en l’àrea 
Benidorm-Finestrat. 

1.060.855 

P-1/10 
Negociat sense 

publicitat 
Patrocini esportiu Villarreal C.F, SAE temporades 
2011/12 a 2016/17. 

22.881.360 

P-2/10 
Negociat sense 

publicitat 
Patrocini esportiu Hércules C.F, SAE temporades 
2010/11 a 2013/14. 

6.000.000 

CDLL/001/09 Obert 
Concurs d’idees per a la realització d’un màster pla 
par al projecte Ciutat de les Llengües. 

150.000 

S/N 
Negociat sense 

publicitat 
Redacció de l’avantprojecte i el projecte bàsic del 
Centre de Convencions de Castelló. 

7.500.000 

  Total 44.790.863 

Quadre 7 

En l’apartat següent detallem els incompliments significatius que s’han posat de 
manifest en el curs de la fiscalització, així com aquelles observacions sobre determinats 
aspectes que tot i no considerar-los significatius, els responsables de la Societat han de 
ser tingudes en compte. 

6.6 Incidències que s’han posat de manifest durant la fiscalització 

6.6.1 Contractes adjudicats en l’exercici de 2011 

Expedient P-1/11 

El contracte, adjudicat pel procediment negociat sense publicitat i formalitzat el 28 de 
febrer de 2011, té per objecte el patrocini esportiu del Levante, UD, SAE, durant les 
temporades 2010/2011 a 2013/2014, per un import  d’1.500.000 euros més IVA cada 
una. La Societat no considera l’IVA suportat com a deduïble, per la qual cosa 
constitueix una major despesa per a SPTCV. 

El club de futbol patrocinat, entre altres, té l’obligació d’incloure en la part davantera de 
la samarreta del primer equip, filial i juvenil de divisió d’honor els logotips i/o marques 
que SPTCV determine. 

La revisió efectuada sobre el contracte de patrocini ha posat de manifest els següents 
incompliments de la normativa aplicable: 
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- En la documentació preparatòria de l’expedient, no queden acreditades 
adequadament ni suficientment les necessitats que es pretenen  cobrir mitjançant el 
referit contracte, ni la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les. 
S’incompleixen els articles 1 i 22 de l’LCSP. 

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

- En l’expedient no es justifica de forma adequada i suficient que no s’utilitzen els 
procediments de contractació prevists en l’article 175 de l’LCSP i en les 
instruccions de contractació de la mateixa Societat. 

- Encara que les prestacions del contracte s’inicien en agost de 2010, (període en què 
té lloc el començament de la temporada 2010/11), l’òrgan competent no tramita ni 
aprova l’expedient fins al mes de febrer de 2011, data en la qual també es 
formalitza el contracte. Tot això comporta un incompliment del que disposen els 
articles 28 i 140 de l’LCSP quant a la perfecció i formalització dels contractes. 

- No s’acredita en l’expedient que l’entitat esportiva patrocinada estiga al dia en el 
compliment de les seues obligacions tributàries autonòmiques. D’altra banda, la 
justificació que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries estatals i 
socials no s’ha realitzat en una data adequada, ja que és d’uns mesos posteriors a la 
signatura del contracte. 

Així mateix, hem observat les incidències següents que SPTCV caldrà tenir en compte a 
fi de millorar la gestió contractual: 

- El contracte considera com una de les contraprestacions que ha d’efectuar el club 
de futbol patrocinat, cedir localitats i la possibilitat de viatjar amb l’equip en els 
partits de la Champions, sense que en l’expedient quede justificat quin ha sigut 
l’ús i el destí donat a la dita contraprestació per SPTCV. A respecte recomanem 
que les localitats cedides s’utilitzen de la forma més convenient per a la promoció 
de l’activitat de la Societat, i deixar constatació en l’expedient. 

- SPTCV, després d’analitzar la memòria tramesa pel Levante UD, SAE, ha advertit 
l’incompliment de determinades obligacions contractuals per part del club 
patrocinat que, en alguns casos, han vingut motivades perquè no s’ha realitzat la 
petició prèvia per part de la Societat. A fi d’esmenar la dita situació, el Levante 
UD, SAE es compromet, en la carta tramesa a la Societat el primer de març de 
2012, a inserir en les samarretes dels jugadors la marca “Alacant, port d’eixida 
volta al món a vela”. No obstant això, el compromís oferit pel club de futbol és 
incorrecte, ja que no s’indica el nombre de jornades, així com els equips del 
mateix club que els afecta. A més a més, en l’expedient no consta ni el pertinent 
informe tècnic en el qual s’indique que el nou compromís és equilibrat en termes 
econòmics amb les obligacions contractuals incomplides, ni l’autorització per part 
de l’òrgan competent d’SPTCV, ni l’evidència documental que s’hi haja realitzat. 
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 Per tant, quan es produïsca una compensació a causa d’un incompliment 
contractual per part de l’entitat patrocinada, SPTCV hauria d’exigir-li que 
especifique de forma concreta i detallada els termes de la contrapartida. A més a 
més, en l’expedient hauria de figurar un informe tècnic en el qual es justifiqués 
l’equilibri econòmic entre les obligacions incomplides i les compensacions 
rebudes a canvi i l’autorització per part de l’òrgan competent de la Societat. Per 
acabar, SPTCV hauria d’efectuar totes les peticions prèvies que resulten 
necessàries perquè el club patrocinat complisca amb les seues obligacions. 

Pel que fa al registre comptable de la despesa corresponent a la temporada 2010/11, 
1.770.000 euros, cal indicar que s’ha imputat en la seua totalitat a la partida “D’altres 
despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys de 2011, quan una part, 786.667 
euros, s’han meritat en 2010, motiu pel qual aquesta última quantitat s’hauria d’haver 
comptabilitzat en l’epígraf “Reserves” del patrimoni net del balanç. 

Expedient VOR/001/11 

Per mitjà d’un procediment obert, el 27 d’abril de 2011 s’adjudica per un import de 
888.347 euros més IVA, el contracte d’execució de l’obra de rehabilitació d’una nau per 
al Museu Interactiu Volvo Ocean Race, al port d’Alacant i es formalitza en un 
document contractual el 9 de maig de 2011. 

El termini previst en el contracte de noranta-vuit dies, s’ha vist incrementat en 
cinquanta-vuit dies, com a conseqüència de determinades sol·licituds realitzades pels 
responsables de la Volvo Ocean Race, SLU, que no estaven en el projecte que va servir 
de base per a la licitació de l’expedient. 

Igual que els expedients VOR/002/11 i VOR/021/11, la mesa de contractació hauria de 
valorar les proposicions presentades, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació, 
acceptació o rebuig de les baixes temeràries i no limitar-se a traslladar a l’òrgan de 
contractació els informes tècnics emesos al respecte. 

Expedient VOR/002/11 

El 10 de maig de 2011 es subscriu per un import de 671.500 euros més IVA i per un 
termini d’execució de setanta dies, un contracte per a redactar el projecte tècnic de 
disseny i subministrament i instal·lació de l’equipament per al Museu Interactiu Volvo 
Ocean Race, al port d’Alacant. L’adjudicació d’aquest contracte es fa emprant el 
procediment obert. 

Després d’analitzar l’expedient, hi hem observat els incompliments de la normativa 
contractual següents: 

- La valoració de les proposicions tècniques s’efectua amb posterioritat a l’obertura 
de les ofertes, l’avaluació de les quals es realitza d’acord amb els criteris 
quantificables per la mera aplicació de les fórmules, aplicació que contravé el que 
disposa l’article 134.2 de l’LCSP. 
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- Un dels criteris d’adjudicació amb una ponderació del 25%, és el de les millores. 
No obstant això, aquestes no estan correctament definides en els plecs. Al respecte, 
s’ha d’indicar que per a les millores puguen ser valorades han de figurar detallades 
en els plecs, tot expressant-hi els requisits, límits, modalitats i característiques que 
permeten identificar-les suficientment i guardar relació amb l’objecte contractual. 

- Com a conseqüència de les diverses reunions mantingudes entre l’adjudicatari del 
contracte, SPTCV, el dissenyador i Volvo Ocean Race, SLU, es varia el projecte 
que servia de base per a la licitació de l’expedient. Per aquesta raó, s’han efectuat 
lliuraments complementaris que han incrementat el preu final del contracte en 
67.140 euros més IVA. A més, s’han licitat i formalitzat tres contractes addicionals 
per un muntant global de 118.063 euros. En l’expedient no es justifiquen amb 
l’oportú informe tècnic les causes que originen la variació del projecte inicial amb 
la seua consegüent repercussió econòmica. 

- El criteri termini d’execució, que té assignada una ponderació relativa del 25%, és 
un factor decisiu en la puntuació final dels licitadors. No obstant això, entre la data 
de finalització prevista contractualment, una vegada tinguda en compte la variació 
del projecte inicial, que és el 23 de setembre de 2011, i la recepció definitiva, 
transcorren més de quatre mesos, temps que desvirtua les puntuacions atorgades en 
el procediment licitatori. SPTCV no ha requerit a l’adjudicatari que satisfaça les 
penalitats per demora que preveu la normativa del contracte. També cal dir que els 
retards descrits adés, han ocasionat que el Museu no estigués obert al públic en la 
data de l’eixida de la regata Volvo Ocean Race, que va tenir lloc el 5 de novembre 
de 2011, retard que representa un incompliment de les clàusules del contracte 
subscrit a l’efecte amb Volvo Ocean Race, SLU i la impossibilitat de la seua posada 
en valor en el moment de la competició. 

Per altra part, en revisar l’expedient s’ha posat de manifest que l’informe de necessitat i 
idoneïtat del contracte no el justifica de forma convenient, ja que del seu contingut tan 
sols es podria acreditar la realització de les obres o reparacions de l’edifici on s’allotja 
el Museu i no el seu equipament i instal·lació. L’esmentat informe hauria d’expressar 
que la necessitat de realitzar l’objecte del present expedient sorgeix d’un requeriment 
del contracte subscrit amb Volvo Ocean Race, SLU, pel qual es designa el port 
d’Alacant com la seu d’eixida de la regata Volvo Ocean Race. 
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Expedient VOR/021/11 

El 14 de setembre de 2011 es contracta l’arrendament d’embarcacions dotades del 
personal i equipament tècnic necessari per a l’organització, desenvolupament i 
seguiment de l’eixida de la quarta edició de la regata transoceànica Volvo Ocean Race. 
El contracte, la quantia del qual puja a 751.610 euros més IVA, s’adjudica pel 
procediment obert. 

El termini de duració del contracte establit per SPTCV durant la fase de licitació, abasta 
des del dia de la signatura fins al 15 de novembre de 2011. Les propostes econòmiques 
presentades pels licitadors s’ajusten al nombre de dies, segons el contingut del plec de 
prescripcions tècniques. A fi d’aconseguir una economia de la despesa i atès que la 
regata va tenir lloc el 5 de novembre, es podria haver reduït el període determinat per la 
Societat en licitar l’expedient, ja que en els dies següents a la regata no ha existit 
pràcticament activitat. 

Expedient VOR/025/11 

El 15 de setembre de 2011 es contracta pel procediment negociat amb publicitat, el 
servei de restauració per als voluntaris i l’organització de l’eixida de la regata Volvo 
Ocean Race des del port d’Alacant. L’import del contracte, IVA exclòs, és de 66.044 
euros i la duració des del dia de la signatura fins al 15 de novembre de 2011. 

La comunicació del contracte al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, igual 
que la de l’expedient VOR/044/11, 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 Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat. 

Quant a la duració del contracte, es fa extensiu tot allò que hem indicat en el paràgraf 
anterior. 

Expedient VOR/044/11 

Amb data 13 d’octubre de 2011 es formalitza per un import de 53.283 euros més IVA, 
un contracte de subministrament i muntatge de quadres elèctrics en distintes 
instal·lacions de la Race Village de la regata Volvo Ocean Race en el port d’Alacant. 

L’expedient, que ha sigut objecte de tramitació urgent, s’adjudica pel procediment 
negociat sense publicitat per raó de la quantia. Tanmateix, la urgència prové d’una 
imprevisió per part d’SPTCV. 

6.6.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

Expedient AT/001/08 

El 23 de febrer de 2012 es van rebre les obres corresponents al contracte d’urbanització 
exterior de l’auditori-conservatori de Torrevella. L’import total certificat pel 
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contractista, 7.642.449 euros, excedeix en un 16,7% del preu del contracte, 6.547.792 
euros, sense que en l’expedient conste l’adequada justificació del sobrecost d’1.094.657 
euros. 

A més a més, el contracte ha patit un retard de trenta-quatre mesos sobre el termini 
inicialment fixat, sense que s’hi hagen formalitzat les corresponents pròrrogues i 
s’acrediten de forma convenient els motius o causes del retard. 

En l’acta subscrita a l’efecte, figura una relació de deficiències que s’han d’esmenar en 
el termini d’un mes, de les quals no hem obtingut evidència que s’hi hagen esmenat. 

Expedient P-1/10 

En l’exercici de 2010, es va signar un contracte de patrocini publicitari amb el Vila-real 
CF, SAE, per a les temporades 2011/12 a 2016/17, per 4.500.000 euros, IVA inclòs, per 
cada una. 

En 2011, SPTCV no ha registrat comptablement cap despesa a càrrec d’aquest 
contracte, raó per la qual l’import de la partida “D’altres despeses d’explotació”, en 
aplicació del principi de la meritació, es troba infravalorat en 2.000.000 d’euros, xifra 
que correspon a la part imputable a l’exercici de 2011 de la temporada 2011-12. 

Els pagaments que havia d’efectuar SPTCV s’haurien de realitzar en 2012, tanmateix a 
la dat de realització del present treball (juliol 2012) no s’han atés els venciments pactats 
fins a aqueix moment, per una quantia de 2.000.000 d’euros. 

En finalitzar aquesta temporada el Vila-real CF, SAE ha baixat a segona divisió. Per 
tant, i a fi d’aconseguir una millora en la gestió contractual, els contractes de patrocini 
esportiu de caràcter plurianual realitzats amb els clubs de futbol i quant a les anualitats 
que s’han de satisfer, haurien d’estar vinculats a la categoria on militen. 

En al·legacions, la Societat manifesta que s’ha formalitzat amb el club de futbol un 
document de novació i resolució del contracte, en virtut del qual només es patrocinarà 
aquest club durant la temporada 2011-2012, per un import de 2.000.000 d’euros, IVA 
inclòs. 

Finalment, cal indicar que l’empresa pública de la Generalitat, Agència Valenciana del 
Turisme, ha concedit en l’exercici de 2011 una subvenció al Vila-real, CF, SAE per al 
desenvolupament d’accions de promoció coincidents amb les considerades en el 
contracte de patrocini. Aquesta situació també s’ha posat de manifest, si bé de forma 
parcial, en el contracte subscrit amb el Levante, UD, SAE, que hem analitzat en 
l’apartat 6.6.1. 

Expedient P-2/10 

El contracte formalitzat en 2010 tenia per objecte el patrocini esportiu de l’Hèrcules, 
CF, SAE per a les temporades 2010/11 a 2013/14, per un import d’1.500.000 euros més 
IVA per temporada. 
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Després del descens a segona divisió de l’Hèrcules, CF, SAE en finalitzar la temporada 
2010/11, SPTCV està negociant que mentre l’equip estiga en aquesta categoria l’import 
del patrocini es reduïsca a 150.000 euros més IVA per temporada. A la data de redacció 
d’aquest treball (juliol de 2012) no se n’ha arribat a un acord ni realitzat el primer dels 
pagaments pactat fins ara, 500.000 euros. 

No obstant això, la despesa registrada comptablement per SPTCV corresponent a la part 
de l’exercici 2011 de la temporada 2011/12, que puja a 66.667 euros, s’ha determinat 
sobre la base de l’import que s’espera aconseguir arran de les negociacions que s’estan 
duent a terme. Ja que la xifra utilitzada per la Societat per a imputar la despesa està 
pendent de ser acordada, aquesta Sindicatura, basant-se en el principi de prudència 
valorativa considera que la despesa comptabilitzada en 2011 en la partida “D’altres 
despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys es troba infravalorat en 720.000 
euros. 

A fi d’aconseguir una millora en la gestió contractual, fem extensiva la recomanació ja 
exposada de vincular contractualment les anualitats per pagar amb la categoria en què es 
trobe el club de futbol. 

Expedient CDLL/001/009 

Amb data 15 de juny de 2012, s’ha formalitzat un contracte per a la redacció d’un pla de 
negocis, continguts i estratègia de la Ciutat de les Llengües de Castelló, si bé no es 
disposa dels terrenys necessaris per dur-los a terme. 

Expedient de redacció d’avantprojecte i projecte bàsic del Centre de Convencions 
de Castelló 

Com vam indicar en informes anteriors, SPTCV va pagar 2.700.000 euros per la 
redacció de l’avantprojecte i projecte bàsic del Centre de Convencions de Castelló, 
sense que en l’expedient constés la documentació acreditativa de la seua aprovació per 
part de l’òrgan de contractació. No obstant això, per a esmenar aquesta circumstància, el 
Consell d’Administració, en la sessió de 31 de març de 2011, va acordar ratificar les 
decisions adoptades pels responsables de la Societat en relació amb el projecte. 

Així mateix, en els informes d’exercicis anteriors es va indicar que el projecte bàsic 
presentat pel contractista contenia un pressupost d’execució material de 100.000.000 
d’euros, quan el pressupost orientatiu establit en el contracte era de 60.000.000 d’euros. 
El Consell d’Administració, en la sessió esmentada en el paràgraf anterior per a 
certificar aquest extrem, va aprovar que quan es distés l’ordre d’inici del projecte 
d’execució, es tingueren en compte les previsions inicials del pressupost. 

A la data de realització d’aquest treball (juliol de 2012), SPTCV no ha dictat l’ordre 
d’inici, ja que estan pendents de resolució judicial diverses qüestions relacionades amb 
els terrenys on s’ubicarà el Centre de Convencions, motiu pel qual l’arquitecte no ha fet 
les necessàries rectificacions del projecte per adaptar-lo a allò estipulat contractualment. 
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La resta de contractes es continuen executant en 2011 i no n’hem observat cap 
incidència. 

6.6.3 Contractes menors 

SPTCV ha certificat l’adjudicació de noranta-quatre contractes menors en l’exercici de 
2011 per un import total de 712.571 euros. No obstant això, durant la fiscalització s’ha 
posat de manifest que la relació es incompleta, ja que no inclou totes les operacions 
d’aquesta naturalesa realitzades durant l’exercici. 

Tenint en compte tot això, hem efectuat una revisió dels contractes menors, i n’hem de 
destacar els aspectes següents: 

- La Societat ha tramitat com a contractes menors sis contractes de prestació de 
serveis, l’import unitari dels quals és igual o superior al límit de 18.000 euros 
previst en l’LCSP. 

- Un dels contractes indicats en el punt anterior, en concret el que té per objecte la 
reparació dels magatzems 4 i 5 de la dàrsena del Port de València, l’import del 
qual puja a 31.425 euros més IVA, s’ha realitzat en base a un conveni, 
formalitzat en 2011, que desenvolupa el contracte subscrit en 2009 pel qual la 
Societat va adquirir la condició de copromotor del Gran Premi de Fórmula 1 a la 
ciutat de València. De l’anàlisi del conveni es desprén que aquest conveni no és 
tant un desenvolupament del contracte, sinó una modificació del repartiment 
d’obligacions que estableix aquest contracte. 
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7. FETS POSTERIORS 

a) Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial  i Fundacional 

La disposició addicional primera del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, 
de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional, indicava 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’aquest Decret Llei es pogueren adoptar tendents ala racionalització i reestructuració 
del sector públic empresarial. 

En 2011 s’iniciaren els estudis per a la dita reestructuració empresarial i el Consell va 
presentar en maig de 2012 el “mapa d’entitats” de l’esmentat PERR. 

A la data de realitzar aquest treball, desconeguem el contingut final del PERR, el seu 
impacte en la continuïtat d’SPTCV i en l’aplicació del principi d’empresa en 
funcionament. No obstant això, en la memòria no s’inclou cap informació al respecte. 

b) Pla de sanejament 

Com que la Societat ha incorregut en nivells excessius de pèrdues o de necessitat de 
finançament, el 10 de gener de 2012, el conseller d’Economia, en aplicació del que 
preveu l’article 7 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell va sol·licitar 
als òrgans de govern d’SPTCV que elaboraren i aprovaren un pla de sanejament en el 
termini aproximat de dos mesos, sense que aquesta circumstància estiga referida en la 
memòria. A la conclusió d’aquest treball el pla es troba pendent d’aprovar per part del 
Consell d’Administració d’SPTCV. 

c) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 

Mitjançant l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, es 
fixaren les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al 
pagament de proveïdors de les comunitats autònomes, i la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics va acordar posar-lo en marxa el 22 de març de 
2012. En la Introducció General a l’informe de Fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de 2011 es proporciona informació i se’n fan uns comentaris addicionals 
sobre el dit mecanisme extraordinari. 

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

L’import corresponent a la Societat, inclòs en el dit pla ha pujat a 28.968.253 euros. De 
l’anàlisi d’una mostra representativa de les factures incloses en el pla, hem comprovat 
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que estaven registrades en la comptabilitat de la Societat al tancament de l’exercici 
fiscalitzat. 

A la data d’acabament del treball de camp, desconeixem el tractament comptable que 
aplicarà la Societat per a registrar la cancel·lació dels deutes amb els proveïdors, 
l’operació d’endeutament consegüent o l’assumpció del dit deute, si és el cas, per part 
de la Generalitat. 

SPTCV no ha efectuat en la memòria dels comptes anuals de l’exercici de 2011, cap 
referència respecte a la seua inclusió en el dit mecanisme extraordinari de finançament. 

d) Assumpció del deute d’SPTCV per part de la Generalitat 

En compliment del que disposa 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 amb l’objecte de facilitar la patrimonialització i posterior 
reordenació i reestructuració del sector públic, i ressalta que la seua execució no serà 
immediata, sinó a mesura que la situació ho aconselle. 

Entre  els ens afectats s’inclou SPTCV, si bé no s’indica la xifra del deute que assumirà 
la Generalitat dins del límit acordat. 
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8. 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 repetisquen en exercicis futurs. 

A més a més, fem les recomanacions següents, destacant prèviament les que 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 15 de juny de 
2012, ens ha traslladat les mesures adoptades per a atendre les incidències assenyalades 
en l’informe de 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) Els préstecs rebuts d’entitats financeres es valoren pel seu cost amortitzat en 
comptes de valorar-los pel seu valor nominal 

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 millor 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) Com diem en l’apartat 5.1, caldria elaborar un organigrama detallat del 
personal i millorar la relació de llocs de treball. 

b.5) En relació amb la formalització de la memòria caldria tenir en compte els 
aspectes observats en l’apartat 5.1. També, com hem expressat en l’apartat 
5.3, l’apartat sobre els ajornaments de pagament del dit document hauria 
d’incloure les dades comparatives amb l’exercici anterior, així com la 
informació procedent de les operacions de l’immobilitzat. 

b.6) 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 que 
ha de rebre per la cessió de drets de superfície de terrenys de la seua 
propietat. 
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c) Les recomanacions següents tenen relació amb altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici. 

c.1) Una vegada perduda la condició de copromotor del Gran Premi de Fórmula 1 
a la ciutat de València, SPTCV hauria de rescindir també l’altre contracte 
relacionat amb aquest esdeveniment, tal com indiquem en l’apartat 5.3. 

c.2) Les despeses de dietes pels conceptes de restauració i locomoció, haurien de 
contenir la informació descrita en l’apartat 5.3 a fi d’assegurar-ne una 
adequada gestió. 

c.3) De la revisió dels expedients de contractació realitzada en l’apartat 6.6 
s’infereixen les recomanacions següents: 

- Utilitzar de la manera més convenient per a la promoció de l’activitat de la 
Societat les contraprestacions rebudes dels contractes de patrocini esportiu. 

- Justificar de forma adequada que les contraprestacions alternatives 
realitzades pel patrocinat en substitució de les previstes pel contracte 
guarden equivalència. SPTCV també hauria d’efectuar totes les peticions 
prèvies considerades en el contracte a fi d’evitar que es produïsca aquesta 
situació. 

- La Mesa de Contractació hauria de valorar les proposicions presentades i 
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. 

- Els contractes de patrocini esportiu de caràcter plurianual formalitzats amb 
els clubs de futbol, haurien de vincular l’anualitat que s’ha de satisfer en 
cada temporada a la categoria en què militen. 

 
 




