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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 
Programa Anual d'Actuació de 2013 (d’ara endavant PAA2013), la 
fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si els epígrafs 
“Immobilitzat” i “Despeses d’explotació” registrats en els comptes anuals 
de l’exercici de 2012 de l’Aeroport de Castelló, SL (d’ara endavant ACSL o 
la Societat) es presenten de forma adequada, d’acord amb els principis 
comptables que hi són d’aplicació; així com verificar el compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici, en 
relació amb les àrees fiscalitzades.  

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats 
aspectes de la gestió i control intern d'ACSL relacionats amb les àrees 
mencionades. En els diferents apartats d’aquest Informe assenyalem 
aquelles situacions a les quals els òrgans responsables de la Societat 
hauran de prestar atenció i millorar-les. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ  

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d'ACSL estan formats pel balanç a 31 de desembre de 
2012, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net 
i la memòria, corresponents a l’exercici acabat en la dita data, i els 
adjuntem íntegres en l’annex d’aquest Informe.  

Els dits comptes han sigut formulats pel Consell d’Administració el 27 de 
març de 2013, aprovats per la Junta General d’Accionistes el 28 de juny de 
2013 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), d’acord amb la normativa aplicable, el 28 
de juny de 2013. 

Juntament amb els comptes anuals d'ACSL, la IGG ha presentat l'informe 
d'auditoria dels comptes anuals que, atenent el que estableix la Llei 
d'Hisenda Pública de la Generalitat, realitza amb la col·laboració d’una 
empresa privada contractada a l'efecte. En aquest informe s’emet una 
"opinió denegada" basada en l'efecte molt significatiu de les limitacions 
a l’abast de l'auditoria i de les excepcions descrites, tot incloent-hi dos 
paràgrafs d'èmfasi sobre el fons de maniobra negatiu i el principi 
d'empresa en funcionament. Aquest informe de la IGG s'adjunta també 
en l'annex esmentat adés juntament amb els comptes anuals d'ACSL. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar l’adequació de l’aplicació de la normativa 
comptable i de gestió relacionada amb les operacions registrades per 
ACSL durant l’exercici de 2012 en l’actiu no corrent del balanç, constituït 
pels epígrafs d’”Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat material”, 
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“Inversions financeres a llarg termini” i “D’altres despeses d’explotació” 
del compte de pèrdues i guanys, i a comprovar que la formalització i 
presentació dels comptes anuals han sigut adequades. 

L'abast de la fiscalització ha inclòs també els aspectes següents 
considerats en el PPA2013: 

- Els comptes del passiu relacionats amb les àrees fiscalitzades de 
l'actiu corrent i d'altres despeses d'explotació. 

- La comptabilitat del mecanisme especial de pagament a 
proveïdors, l'endeutament subsegüent i les operacions 
d'assumpció de deutes per part de la Generalitat que s'hagen 
produït en 2012. 

- Seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en el 
nostre Informe de fiscalització de l'exercici 2011. 

D’acord amb tot això, hem fet les proves d’auditoria financera que s’han 
considerat pertinents conformement als Principis i normes d’auditoria del 
sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
de Control Extern de l'Estat Espanyol, i a les Normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut aplicables 
en el cas present, tenint en compte els objectius perseguits i l’abast 
assenyalat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment per 
part d'ACSL de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a 
l’activitat contractual, en relació amb les àrees fiscalitzades durant 
l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2012. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d'empreses públiques i d'altres ens de l'Informe de Fiscalització 
del Compte General de las Generalitat, exercici de 2012, i en la pròpia 
normativa de la Societat, que en aquest cas és la següent: 

- Acord del Govern de la Generalitat Valenciana de 5 de novembre 
de 2002, per mitjà del qual es crea la societat Aeroport de Castelló, 
SL i s’aproven els seus estatuts. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que 
afecten de manera significativa l’adequació de les àrees fiscalitzades als 
principis comptables que hi són d'aplicació i l'adequada presentació dels 
comptes anuals: 

a) Tenint en compte la situació de litigi en què es troba la principal 
activitat d’ACSL, el contracte de concessió i explotació de 
l’aeroport, el desenllaç final del qual desconeixem a la data 
d'aprovar els comptes anuals de 2012, no és possible pronunciar-
se sobre si la comptabilitat efectuada per la Societat és adequada 
al tancament del dit exercici pel que fa a l’actiu rebut de la 
concessionària, entre els components del qual destaca el preu 
final reconegut per 111.392.915 euros i la seua contrapartida en el 
passiu del balanç, que constitueixen elements molt significatius 
dels comptes anuals de l’exercici  de 2012 (apartat 5.2.d). 

Per les mateixes raons, i atesa la declaració de concurs de la 
concessionària, tampoc no és possible pronunciar-nos, a la data 
d'aprovació dels comptes anuals, sobre la valoració del préstec 
concedit a la dita empresa  a l'empara del contracte de construcció 
i explotació de l’aeroport per 44.000.000 d’euros (apartat 5.3) 

No obstant els paràgrafs anteriors, cal considerar l'important fet 
posterior que comentem en el paràgraf f següent. 

b) La concessió realitzada per part de la Diputació de Castelló de l’ús 
i explotació dels terrenys necessaris per a la construcció de les 
instal·lacions aeroportuàries no té un caràcter gratuït, ja que la 
seua contraprestació està constituïda per la construcció de 
l’aeroport que revertirà a la Diputació en finalitzar el període de 
cessió.  

 D’acord amb aquest criteri, el saldo dels epígrafs "Immobilitzat 
material" i "Subvencions, donacions i llegats" estan sobrevalorats 
en 8.818.194 euros i, per tant, caldria reduir-los en la mateixa 
quantia, tal com indiquem en l’apartat 5.2.a. 

c) La memòria dels comptes anuals de l’exercici de 2012, aprovada 
per ACSL, no s’ajusta en el contingut informatiu a la normativa 
comptable aplicable. Falta la informació necessària i suficient 
sobre els aspectes significatius següents: 

1.  En la nota 2 relativa a les bases de presentació dels comptes 
anuals, la informació sobre els riscs importants que poden 
comportar canvis significatius en el valor dels actius o passius, 
o fins i tot de la possibilitat que l’empresa seguisca funcionant 
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normalment (en la terminologia del PGC) com a conseqüència 
dels litigis relacionats amb el contracte de concessió i 
explotació de l’aeroport i sobre les mesures que la Generalitat 
està adoptant en el marc de reestructuració i racionalització 
del sector públic (vegeu l’apartat 5.4). 

2. Altres aspectes que detallem en l’apartat 5.7, entre els quals 
destaca la informació detallada sobre el contracte de concessió 
per a la construcció i explotació de l’”Aeroport de Castelló. 
Costa Azahar”, formalitzat el 16 de desembre de 2003, així com 
les seues modificacions posteriors. 

d) ACSL no ha registrat cap quantitat en concepte d'interessos legals 
de demora que, segons les estimacions realitzades, serien 
d'1.226.228 euros, raó per la qual les pèrdues de l'exercici estan 
infravalorades en el dit import. (vegeu l'apartat 5.7). 

e) En el passiu a curt termini del balanç figura el compte "Generalitat 
Valenciana per assumpció de deutes" per un import de 52.090.570 
euros. El saldo del dit compte no és correcte, ja que caldria 
disminuir-lo en 18.500.000 euros i reclassificar-lo al mateix compte 
però a llarg termini, i augmentar-lo en 557.046 euros per la 
quantitat comptabilitzada incorrectament en el compte de 
"Partides pendents d'aplicació". 

A més a més, tot seguit indiquem altres aspectes d'interès posats de 
manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

f) Segons indiquem en l'apartat 7.2.c de l'Informe, amb data 18 de 
setembre de 2013, el Jutjat de Primera Instància núm. 1 de 
Castelló, va dictar sentència sobre el judici ordinari en el qual 
actuen com a parts demandant i demandada CONAER i ACSL, 
respectivament. La dita sentència disposa, entre altres qüestions, 
la resolució del contracte de 16 de desembre de 2003 i l'obligació 
de pagament per ACSL a CONAER de la quantitat de 120.870.174 
euros més IVA i els interessos legals corresponents. 

 La sentència, que és ferma ja que cap de les parts l'ha recorreguda, 
posa fi al conflicte entre ACSL i CONAER respecte al contracte de 
construcció i explotació de l'aeroport. 

 ACSL haurà de fer els ajustos comptables pertinents en els 
comptes anuals de 2013 per a reflectir adequadament la situació 
economicofinancera derivada de la sentència judicial. 

g) En l'apartat 9 de la memòria, ACSL indica que es va decidir 
posposar els acords d'ampliació i posterior reducció del capital 
social requerits per acords del Consell per a capitalitzar el deute 
assumit per la Generalitat, atenent una oferta de compra de les 
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participacions socials d'ACSL que no havia prosperat a la data de 
formulació dels comptes anuals. No tenim constatació de 
l'evolució d'aquesta oferta ni tampoc que els òrgans de govern 
d'ACSL hagen iniciat les actuacions necessàries  per a complir els 
acords del Consell respecte a la capitalització del deute. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, 
hem detectat durant l’exercici de 2012 determinats incompliments 
significatius de la normativa aplicable a ACSL en la gestió dels fons 
públics quasi tots relacionats amb l'àrea de contractació i que resumim 
tot seguit (vegeu els apartats 6.51 i 6.5.2): 

a) No consta que l'òrgan de contractació d'ACSL haja aprovat els 
plecs de condicions prèviament a la licitació, ni que se sotmeten a 
informe jurídic. Per a aquest últim requeriment es pot disposar 
dels serveis de l'Advocacia de la Generalitat. 

b) En els expedients revisats no hi ha constatació documental que 
justifique l'elecció dels criteris que es tindran en consideració per 
a adjudicar el contracte. 

c) En l'expedient núm. 1, les modificacions practicades han afectat 
elements essencials del contracte, raó per la qual considerem que 
hauria de fer-se una nova licitació. Les factures de 2012 estan 
pendents d'aprovació i no hi constància que s'haja comprovat 
l'adequada correspondència entre els serveis prestats i facturats 
amb els previstos en el contracte. 

d) En l'expedient núm. 2, no queda constància dels termes que han 
sigut objecte de negociació amb el licitador, i és significatiu el 
relatiu a la fórmula de pagament d'una de les fases que es 
realitzen pràcticament a la signatura del contracte, sense que es 
regule la manera en què s'acreditarà i es comprovarà la 
conformitat del servei contractat; les factures d'aquesta fase, 
comptabilitzades en 2012, estan pendents d'aprovació per ACSL. 

e) En l'expedient núm. 3 no s'han elaborat els preceptius plecs per a 
la contractació. 

f) En els expedients números 3, 4 i 5 els contractes o els seus 
modificats no s'han formalitzat en un document escrit. 

g) En els expedients números 4, 5, 6, 7 i 8 l'adjudicació dels 
contractes o les seues modificacions s'ha realitzat sense tramitar 
els procediments legals aplicables. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la Societat 

Per Acord del Govern Valencià de 5 de novembre de 2002 es va autoritzar 
la constitució d'Aeroport de Castelló, SL. En aqueix Acord es preveia que 
la Diputació Provincial de Castelló participés fins a un 50% en la dita 
Societat. 

ACSL es va constituir formalment per mitjà d’escriptura pública de 21 de 
gener de 2003. 

El seu objecte social, d’acord amb els seus estatuts és la construcció, 
desenvolupament, gestió i explotació, en qualsevol de les formes 
admeses per la normativa vigent, d’infraestructures aeroportuàries o de 
serveis relacionats amb el transport aeri de persones i/o de mercaderies. 

A 31 de desembre de 2012, el capital social puja a 8.627.400 euros, 
representat per 21.568.500 participacions de 0,4 euros de valor nominal 
cada una, propietat en un 99,98% de la Societat Projectes Temàtics de la 
Comunitat Valenciana (SPTCV) i en un 0,02% de la Diputació Provincial 
de Castelló. 

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

4.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Ja que ACSL formula el balanç abreujat, no està obligada a elaborar 
l’informe de gestió previst en la legislació mercantil. La Societat tampoc 
no ha emés, a la data de redacció d’aquest Informe, una memòria 
d’activitats de l’exercici de 2012. 

D’acord amb la informació obtinguda en el transcurs de la fiscalització, 
cal indicar que l’activitat d’ACSL durant 2012 s’ha centrat principalment 
en la resolució del litigi que manté amb la concessionària del contracte 
de "Concessió per a la construcció i explotació de l'aeroport de Castelló 
Costa Azahar" formalitzat el 16 de desembre de 2003, amb Concesiones 
Aeroportuarias, SA (d'ara en avant CONAER o la concessionària). 

ACSL exposa en l'apartat 2.3 de la memòria dels comptes anuals les 
activitats desenvolupades durant 2012 i anteriors tendents a obtenir en 
el menor termini possible la certificació operativa de l'aeroport. 

A més a més en l'apartat 17.4 de la memòria es comenten les fites més 
importants d'una oferta de compra d'un grup inversor de les 
participacions d'ACSL que, finalment, segons consta a l'hora de redactar 
aquest Informe, no s'ha materialitzat. 
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Pel que fa al contracte de concessió per a la construcció i explotació de 
l'aeroport, així com les seues modificacions i execució fins a l’exercici de 
2011, han sigut fiscalitzats per aquesta Sindicatura de Comptes en els 
exercicis corresponents, i es poden consultar amb detall en els informes 
respectius tant els aspectes més significatius com les conclusions i les 
recomanacions. 

L'anàlisi de l'evolució del dit contracte durant l'exercici de 2012, així com 
la situació del litigi, figura en els apartats 6.5.2 i 7.2.c d'aquest Informe. 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1 Balanç 

El quadre següent mostra, en euros, el balanç d'ACSL a 31 de desembre 
de 2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 
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ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

ACTIU NO CORRENT 213.224.080 211.438.684 0,8% 

Immobilitzat intangible 3.645 6.271 (41,9%) 

Immobilitzat material 169.220.435 167.432.413 1,1% 

Terrenys i construccions 146.522.698 145.650.948 0,6% 

Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 22.697.737 21.781.465 4,2% 

Inversions financeres a llarg termini 44.000.000 44.000.000 0,0% 

ACTIU CORRENT 11.107.161 9.666.218 14,9% 

Existències 2.881.028 2.881.028 0,0% 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 7.294.417 6.045.364 20,7% 

Inversions financeres a curt termini 857.661 679.461 26,2% 

Efectiu i actius líquids equivalents 74.055 60.365 22,7% 

Total actiu 224.331.241 221.104.902 1,5% 

  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació

PATRIMONI NET (30.460.802) (22.917.931) (32,9%)

Fons propis (39.278.996) (31.736.125) (23,8%)

Subvencions, donacions i llegats 8.818.194 8.818.194 0,0% 

PASSIU NO CORRENT 181.624.028 211.088.033 (14,0%)

Deutes a llarg termini  31.065.893 51.636.952 (39,8%)

Deutes amb empreses del grup a llarg termini 34.811.098 32.158.274 8,2% 

Creditors a llarg termini 115.747.037 127.292.807 (9,1%)

PASSIU CORRENT 73.168.015 32.934.800 122,2% 

Deutes a curt termini 2.071.059 2.071.059 0,0% 

Deutes amb empreses del grup a curt termini 54.562.010 996.795 5373,7% 

Creditors comercials i d'altres comptes per pagar 16.534.946 29.866.945 (44,6%)

Total patrimoni net i passiu 224.331.241 221.104.902 1,5% 

Quadre 1 

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha 
comprés, pel que fa a l’actiu no corrent, que està integrat pels epígrafs 
“Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat material” i “Inversions 
financeres a llarg termini”, que representen conjuntament el 95,0% de 
l’actiu del balanç.  

De l’epígraf de “Patrimoni net” la fiscalització s'ha concretat a revisar la 
situació patrimonial de la Societat al tancament de 2012. 

Quant al passiu, la revisió ha quedat limitada als aspectes següents: 
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- La revisió dels comptes del passiu relacionades amb les àrees 
fiscalitzades (actiu corrent i d'altres despeses d'explotació). 

- La revisió de la comptabilitat del mecanisme especial de 
pagament a proveïdors, l'endeutament subsegüent i les 
operacions d'assumpció de deutes per part de la Generalitat que 
s'hi hagen produït en 2012. 

Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre les dites àrees, en els 
apartats següents comentem els aspectes més significatius observats. 

5.2 Immobilitzat material 

La composició i el moviment d’aquest epígraf en l’exercici de 2012, en 
euros, han sigut els següents: 

 

Compte 
Saldos 

31-12-11 
Addicions Baixes Traspassos 

Saldos 

31-12-12 

Terrenys i béns naturals 8.818.194 0 0 0 8.818.194 

Construccions 136.832.754 871.750 0 0 137.704.504 

D’altres instal·lacions 20.090.839 623.763 0 0 20.714.602 

Mobiliari 31.717 0 0 0 31.117 

Equips procés d’informació 1.139.475 0 0 0 1.139.475 

Elements de transport 544.000 0 0 0 544.000 

D’altre immobilitzat material 3.757 300.000 0 0 303.757 

Construccions en curs 0 0 0 0 0 

Total  167.460.736 1.795.513 0 0 169.256.249 

Amortització acumulada  (28.323) (7.491) 0 0 (35.814)

Immobilitzat material  167.432.413 - - - 169.220.435 

Quadre 2 

a) Terrenys i béns naturals 

Segons indica ACSL en els apartats 4.2.a i 5.2 de la memòria, sota 
aquest concepte es registra el valor raonable dels terrenys 
controlats econòmicament per la Societat com a conseqüència del 
dret d’ús cedit gratuïtament per la Diputació Provincial de Castelló, 
mitjançant el conveni de 7 de març de 2003,  per a construir 
l’aeroport de Castelló. La seua contrapartida comptable és el 
compte "Subvencions, donacions i llegats". 

No obstant això, cal dir que la informació de la memòria no és 
totalment correcta, ja que el que el conveni atorga a ACSL, no és un 
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dret d'ús gratuït dels terrenys, sinó un dret a canvi d’una 
contraprestació que en aquest cas estarà constituïda per la 
infraestructura de l’aeroport que revertirà als noranta anys a la 
Diputació Provincial. 

Tenint en compte això i tal com hem indicat en informes anteriors, 
els saldos dels epígrafs de l'"Immobilitzat material" i de 
"Subvencions, donacions i llegats" estarien sobrevalorats en 
8.818.194 euros, per la qual cosa caldria reduir-los en la dita 
quantitat. 

b) Construccions 

Tal com vam indicar en l'informe de l'exercici 2011, el 31 de març 
de 2011 es va formalitzar l'acta de recepció provisional de les obres 
de l'aeroport, i en aquesta data va passar a ser de titularitat d'ACSL, 
d'acord amb el que estableix el PCAP i el contracte de 16 de 
desembre de 2003. 

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

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

El preu final reconegut (PFR) de les obres va quedar establit per 
ACSL en la quantitat de 111.392.915 euros i els seus components i 
els comptes que hi figuren comptabilitzats són els següents: 

 

Concepte Import Compte 

Obra civil (certificacions) 94.178.482 Construccions 

Intercalars altres despeses activables 15.550.897 Construccions 

Sistemes aeroportuaris 1.119.536 Equips PI 

Vehicles 544.000 El transport 

Total preu final reconegut 111.392.915  

Quadre 3 
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La contrapartida del PFR figura en el compte "Creditors LT  
immobilitzat de concessió", dins de l'epígraf de "Creditors a llarg 
termini" del passiu no corrent. (Vegeu l'apartat 5.5.a). 

Sobre el dit preu final cal considerar els aspectes importants 
indicats en l'informe de 2011: a) que va ser notificat per ACSL a la 
concessionària i va manifestar la seua conformitat; b) que no inclou 
la revisió de preus acordada pel Consell d’Administració d’ACSL de 
24 de març de 2009, ni qualsevulla altres imports satisfets per 
conceptes d'indemnització o d’altra mena, mentre que la seua 
retribució no es produeix mitjançant la cessió de drets d’explotació 
de l’aeroport. 

El compte "Construccions" comprén conceptes inclosos en el PFR i 
d'altres no inclosos. La seua composició i moviment són els 
següents: 

 

Construccions PFR 31-12-11 Altes 31-12-12 

Obra civil (certificacions) Sí 94.178.482 0 94.178.482 

Intercalars altres despeses activables Sí 15.550.897 0 15.550.897 

Revisió de preus No 11.185.512 0 11.185.512 

Increment costos novació No 4.150.951 0 4.150.951 

Assistències tècniques No 11.766.912 871.750 12.638.662 

Totals  136.832.754 871.750 137.704.504 

Quadre 4 

Un resum del contingut i significat d'aquests conceptes és el següent: 

- En el concepte "Obra civil-certificacions" es registren les 
certificacions de la construcció de l'aeroport a l'empara del 
contracte de 16 de desembre de 2003. En l'apartat 6.5.2 de l'Informe 
es comenten els aspectes significatius de l'evolució d'aquest 
contracte durant 2012. 

- En "Intercalars i d'altres despeses activables", s'inclouen altres 
partides facturades per la concessionària segons el que preveu el 
contracte i que ACSL va revisar de conformitat. 

- El concepte "Revisió de preus" comprén les revisions sobre les 
certificacions d'obra que van ser aplicades per Acord del Consell 
d'Administració d'ACSL de 24 de març de 2009. Té la seua 
contrapartida en el passiu del balanç i el seu saldo pendent ha sigut 
cancel·lat durant 2012. (Vegeu el quadre 5). 
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- En el concepte "Increment costos novació",  comprén la quantitat 
facturada per la concessionària en aplicació de la clàusula tercera 
de la novació modificativa signada el 23 de març de 2011 (vegeu 
l'apartat 6.5.2), i la seua contrapartida és el compte "Sobrecostos 
novació contracte LT", dins de l'epígraf de "Creditors de llarg 
termini" del passiu no corrent. (Vegeu l'apartat 5.5.a). 

- El concepte "Assistència tècnica" recull l'execució del contracte 
que es comenta com a expedient número 8 en l'apartat 6.5.2 de 
l'Informe; i és l'únic element del compte de construccions que ha 
registrat moviments durant 2012 per un import de 871.750 euros, 
en l'execució del dit contracte. 

c) D'altres comptes de l'immobilitzat material 

D'altres instal·lacions 

Durant 2012 s'han comptabilitzat altes en aquest compte per un 
total de 623.763 euros que es corresponen amb els costos 
extraordinaris de dos contractes que han sigut fiscalitzats en 
l'apartat 6.5.2 com a expedients números 6 i 7. 

Equips de procés d'informació 

El seu saldo, 1.139.475 euros, inclou la partida de "Sistemes 
aeroportuaris", per un import de 1.119.563 euros, que forma part del 
PFR (vegeu el quadre 3). 

Elements de transport 

Comprén la partida de "Vehicles" que forma part del PFR per un 
import de 544.000 euros (vegeu el quadre 3). 

D'altre immobilitzat 

Presenta un alta en 2012 per un import de 300.000 euros que 
correspon a la recepció de conformitat de l'escultura de bronze 
col·locada a l'entrada de l'aeroport, contractada per ACSL en 2010 i 
l'expedient de la qual va ser fiscalitzat per aquesta Sindicatura en el 
dit exercici. 

d) Tractament comptable de l'aeroport 

La regulació comptable espanyola no considera específicament les 
normes de comptabilitat per part de les entitats concedents dels 
acords de concessió, com és el cas d'ACSL en relació amb el 
contracte de construcció i explotació de l'aeroport. No obstant això, 
cal indicar que la Norma Internacional de Comptabilitat de Sector 
Públic, número 32 (IPSAS 32 Service concession arrangements: grantor”) 
aprovada en octubre de 2011, considera que el concedent ha de 
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reconèixer inicialment l'actiu rebut de l'operador pel seu valor 
raonable i simultàniament i pel mateix import un deute la 
naturalesa del qual dependrà de la manera de compensar 
l'operador. Similars criteris són els que figuren en la consulta 
número 7 de juny de 2013 de l'ICAC. 

Tal com van expressar en l'informe de fiscalització de l'exercici 
2011, tenint en compte els litigis en relació amb aquest contracte, el 
desenllaç final dels quals es desconeixia a la data d'aprovació dels 
comptes anuals de 2012, no pertoca pronunciar-se sobre 
l’adequació de la comptabilitat efectuada per ACSL respecte de 
l’actiu rebut per la concessionària i la seua contrapartida en el 
passiu del balanç: 

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

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

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

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

Les incerteses indicades adés hauran de resoldre's amb l'aplicació 
de la sentència judicial de 18 de setembre de 2013, que comentem 
en l'apartat 7.2.c d'aquest Informe. 

e) Deteriorament de l'immobilitzat 

L'Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s'aproven aspectes 
comptables d'empreses públiques  que operen en determinades 
circumstàncies, estableix l'obligació d'avaluar si al tancament de 
cada exercici hi ha algun indici de la deterioració  de valor d'algun 
element de l'immobilitzat material. 

ACSL no ha realitzat  la dita avaluació per a 2012, fet que implica un 
incompliment dels principis comptables aplicables. 

5.3 Inversions financeres a llarg termini 

Segons el que estableix el contracte de 16 de desembre de 2003 i a fi de 
donar suport a la construcció i explotació de l’aeroport, ACSL va concedir 
en 2004 un préstec participatiu a CONAER que podia arribar a un import 
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màxim de 44.000.000 d’euros. El termini de devolució del préstec 
coincideix amb el del contracte de concessió. 

L'amortització del préstec està condicionada a la prèvia cancel·lació de 
les fonts restants de finançament obtingudes per la concessionària, i a la 
suficiència dels beneficis obtinguts, de manera que si finalitzat el termini 
de concessió els beneficis no foren els suficients, el préstec quedaria 
saldat i liquidat. 

També hi considera que si el contracte es resolgués per incompliments 
de CONAER, el préstec quedarà vençut anticipadament i la 
concessionària estaria obligada a tornar el principal i els interessos 
pendents. 

Tal com vam indicar en l'Informe de 2011, el préstec s'ha desemborsat 
totalment, tot incloent-hi la part prevista en la novació modificativa 
subscrita el 23 de març de 2011. 

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

- La valoració d’aquest actiu està condicionada pels litigis entre ACSL 
i CONAER, els quals reclamen la resolució del contracte per 
diferents motius. La seua resolució final es desconeixia a la data 
d'aprovació dels comptes anuals de 2012. 

- CONAER va ser declarada en concurs mitjançant l'acte de data 18 de 
desembre de 2012 dictat pel Jutjat Mercantil número 1 de Castelló. 
L'administració concursal de CONAER va notificar a ACSL la 
qualificació com a subordinat del préstec participatiu. Quant això 
cal considerar que la Llei 22/2003 Concursal, estableix que el 
pagament dels crèdits subordinats no es realitzarà fins que s'hagen 
pagat els ordinaris, després dels crèdits contra la massa i els 
privilegiats. 

 ACSL i l'administració concursal de CONAER van signar el 27 de 
març de 2013 un acord transaccional en el qual es considerava la 
compensació del dit crèdit, subjecte a la inclusió del deute en el 
mecanisme extraordinari de pagaments, que posteriorment la IGG 
no va admetre, raó per la qual el dit acord es va quedar sense 
efecte. 

- D'acord amb els dos paràgrafs anteriors, no és possible avaluar a la 
data d'aprovació dels comptes anuals, la deterioració que 
corresponia comptabilitzar per a ajustar la valoració d'aquest actiu. 

Finalment, és important considerar els efectes de la sentència judicial 
que comentem en l'apartat 7.2 c d'aquest Informe. 
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5.4 Patrimoni net 

A causa de la desproporció entre els ingressos i les despeses recollida en 
el compte de pèrdues i guanys, així com les pèrdues generades en 
exercicis anteriors, els fons propis a 31 de desembre de 2012 presenten 
un valor negatiu de 39.278.996 euros i el balanç mostra a la dita data un 
fons de maniobra negatiu per import de 30.460.802 euros. 

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

D'acord amb la normativa comptable aplicable, la Societat ha d'informar 
en la nota de la memòria relativa a les bases de presentació dels comptes 
anuals, de tots els aspectes crítics de la valoració i l'estimació de la 
incertesa i, en concret, de les circumstàncies o factors que afecten el 
principi comptable d'empresa en funcionament. 

La memòria d'ACSL no compleix aquest requisit, ja que no informa 
adequadament sobre els riscos importants que poden implicar canvis 
significatius en el valor dels actius o passius, o fins i tot de la possibilitat 
que l'empresa continue funcionant normalment com a conseqüència 
dels litigis ocasionats en relació amb el contracte de concessió i 
explotació de l'aeroport (vegeu els apartats 6.5.2 i 7.2.c de l'Informe). 

La memòria tampoc no informa de les conseqüències que poden tenir les 
mesures que la Generalitat està adoptant en el marc de la 
reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i 
fundacional de la Generalitat i, en aquest context és destacable la 
informació següent: 

- Pla de sanejament. L'article 7 del Decret Llei 1/2011 estableix que 
els ens que incórreguen en nivells excessius de pèrdues o de 
necessitat de finançament hauran de presentar un pla de 
sanejament en el qual indiquen les mesures correctores que 
adoptarà i que es concloga sobre la viabilitat de l'empresa i 
sostenibilitat econòmica i financera del seu model de negoci a mig 
i llarg termini. En fase d'al·legacions, ACSL ha informat que la 
conselleria competent en matèria d'economia no instà l'elaboració 
del dit pla. 

- Cessió d'accions. El Decret Llei 7/2012 del Consell de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat, considera la incorporació total o 
parcial a la Corporació Pública Empresarial Valenciana de les 
accions d'SPTCV, mitjançant la cessió global del seu actiu i passiu, 
ton incloent-hi les participacions d'ACSL. 
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En les notes 18.5 i 18.6 de la memòria s'informa sobre dos procediments 
contenciosoadministratius interposats contra ACSL per l'exigència de la 
sol·licitud de la llicència municipal d'obres per a la construcció de 
l'aeroport. A la data d'elaboració d'aquest Informe, els dits litigis estan 
pendents de resoldre i desconeixem els efectes que sobre el patrimoni 
d'ACSL podrà tenir el seu desenllaç final. 

A 31 de desembre de 2012, ACSL es troba en una de les causes de 
dissolució previstes en l’article 363.1.e del Text Refós de la Llei de 
Societats de Capital, per haver incorregut en pèrdues que han deixat 
reduït el seu patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital 
social. No obstant això, i segons indica l'apartat 9 de la memòria la 
inclusió del préstec participatiu del soci majoritari descrit en l'apartat 8.3 
de la memòria evita la causa de dissolució, ja que el patrimoni net 
comptable d'ACSL resulta positiu calculat amb els criteris de l'ICAC a 
l'efecte del supòsit de dissolució de societats. 

5.5 Epígrafs del passiu del balanç 

a) Passius financers 

La informació sobre els passius financers figura en l'apartat 8 de la 
memòria d'ACSL. El quadre següent mostra un resum de la seua 
composició i moviment durant 2012: 

 

Comptes 
Saldos 

31-12-2011 
Altes 

Baixes/ 

traspassos 

Saldos 

31-12-2012 

Passiu no corrent 211.088.033 2.652.825 32.116.831 181.624.028 

Crédito sindicat 33.136.952  (2.071.059) 31.065.893 

Préstec Dexia 18.500.000  (18.500.000) - 

Préstecs empreses del grup 32.158.274 2.652.825  34.811.098 

Creditors revisió preus 3.268.474  (3.268.474) - 

Sobrecostos novació contracte 3.265.414  1.632.707 4.898.122 

Proveïdores immobilitzat 9.366.004  (9.366.004) - 

Creditors LT immob. concessional 111.392.915  (544.000) 110.848.915 

Passiu corrent 19.170.541 54.916.383 (19.170.541) 54.916.383 

Crèdit sindicat 2.071.059 2.071.059 (2.071.059) 2.071.059 

GV assumpció deutes - 52.090.571  52.090.571 

Creditors revisió preus 6.751.024  (6.751.024) - 

Sobrecostos novació contracte 1.632.707  (1.632.707) - 

Proveïdores immobilitzat 8.715.751 754.753 (8.715.751) 754.753 

Quadre 5 
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Tot seguit comentem els aspectes més significatius dels comptes 
anteriors derivats de la fiscalització realitzada en funció de l'abast 
previst. 

Crèdit sindicat 

El crèdit sindicat té per objecte finançar el préstec participatiu 
comentat en l'apartat anterior i va ser subscrit el 23 de gener de 
2004 per ACSL i diverses caixes d’estalvi, per un límit de 46.000.000 
d’euros i un venciment de 31 de desembre de 2028. L’import 
finalment disposat per ACSL ha sigut de 39.350.130 euros, el saldo 
del qual a 31 de desembre de 2012 i després de les amortitzacions 
practicades és de 33.136.952 euros que figura en els comptes 
corresponents de deutes a llarg i curt termini del passiu del balanç. 

Segons indica la memòria des de març de 2012 les amortitzacions 
del dit préstec estan ateses directament per l'ICO i el Fons de 
Liquiditat Autonòmic, per mitjà de l'IVF, i s'han iniciat les 
negociacions amb el sindicat bancari per a subrogar-lo en la posició 
de l'acreditada sense que les negociacions hagen conclòs a la data 
de formular els comptes anuals. 

Préstec Dexia 

La informació sobre aquest préstec figura en l'apartat 8.2 de la 
memòria. 

Cal destacar la cancel·lació d'aquest deute durant 2012, la qual s'ha 
realitzat perquè la Generalitat l'ha assumit segons la subrogació 
formalitzada el 19 d'octubre de 2012. 

Préstec amb empreses del grup 

La informació sobre aquest préstec figura en l'apartat 8.3 de la 
memòria. 

Creditors per revisió de preus 

La informació figura en l'apartat 8.4 de la memòria. 

Cal destacar la cancel·lació d'aquests deutes durant 2012, la qual 
s'ha realitzat mitjançant el mecanisme extraordinari de pagament a 
proveïdors. 

Sobrecostos de la novació del contracte 

La informació figura en l'apartat 8.5 de la memòria. 
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Mostra el saldo a llarg termini que és la contrapartida, IVA inclòs, 
de la partida comentada en el quadre 4 per un import de 4.150.951 
euros, IVA no inclòs. 

Creditors immobilitzat 

La informació figura en l'apartat 8.6 de la memòria. 

La cancel·lació d'aquests deutes durant 2012 s'ha realitzat 
mitjançant el mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors. 

 

Crèdit Generalitat Valenciana per assumpció de deutes, a curt termini 

La informació figura en l'apartat 8.7 de la memòria. El quadre 
següent en resumeix el detall: 

 

Concepte Import 

Assumpció deute crèdit sindicat 1.267.736 

Assumpció deute préstec Dexia 119.045 

Subrogació préstec Dexia 18.500.000 

Mecanisme extraordinari pagament proveïdors 32.203.789 

Total 52.090.570 

Quadre 6 

Tota la informació relativa als diferents mecanismes de 
finançament (pagament a proveïdors, assumpció del deute 
financer, FLA) i dels acords del Consell sobre el fet d'assumir els 
deutes i la seua destinació, figura en el volum de la Introducció a 
l'Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat de 
l'exercici de 2012. 

Pel que fa a la fiscalització realitzada sobre ACSL, destaquem els 
aspectes significatius següents: 

- La inclusió de l'import de 18.500.000 euros en el curt termini 
no és correcta, ja que tenint en compte el seu venciment que 
està referit al de l'operació de préstec subrogada, hauria 
d'haver sigut presentat en el compte corresponent a llarg 
termini. 

- No s'han inclòs en aquest compte uns altres deutes assumits 
per la Generalitat per pagaments realitzats mitjançant el FLA 
que pugen a 557.046 euros i que ACSL té incorrectament 
comptabilitzats en el compte "Partides pendents d'aplicació" 
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dins de l'epígraf de "Creditors comercials i d'altres comptes 
per pagar". 

- Segons el que indica l'apartat 9 de la memòria, ACSL va decidir 
posposar els acords d'ampliació i posterior reducció del capital 
social, requerits pels acords del Consell per a capitalitzar el 
deute assumit, atenent una oferta de compra de les 
participacions socials d'ACSL, encara que la dita oferta no 
havia prosperat a la data de la formulació dels comptes 
anuals. No tenim constatació de l'evolució d'aquesta oferta ni 
tampoc que els òrgans de govern d'ACSL hagen iniciat les 
actuacions necessàries per a donar compliment als acords del 
Consell respecte a la capitalització del deute assumit per la 
Generalitat. 

Creditors a llarg termini de l'immobilitzat concessional 

D'acord amb el que indica l'apartat 5.3 de la memòria, l'import 
d'aquest compte és el PFR reconegut del contracte amb CONAER, 
però aquesta dada no és totalment correcta, ja que durant 2012 s'ha 
traspassat la quantitat de 544.000 euros a comptes de creditors 
comercials, si bé la memòria no dóna informació sobre aquest 
important traspàs. 

Aquesta classificació és conseqüència que ACSL, amb data 14 de 
desembre de 2012, va acceptar atendre la petició d'un creditor de 
CONAER, proveïdor de dos vehicles que formen part del PFR, 
assumint el pagament de la quantitat que CONAER li devia, basant-
se en el fet de considerar la dita empresa com a subcontractista 
d'ACSL i a l'empara del que preveu l'article 1.597 del Codi Civil. 
Sense entrar a valorar els fonaments jurídics al·legats en aquest 
cas, és important destacar que ACSL haurà de descomptar el deute 
assumit de la quantitat que finalment s'acorde pagar a CONAER per 
l'aplicació de la sentència judicial de resolució del contracte (vegeu 
l'apartat 7.2.c). 

b) Passius no financers 

L'epígraf de "Creditors comercials i altres comptes per pagar" del 
passiu del balanç presenta un saldo de 16.534.946 euros, 15.288.406 
dels quals corresponen al compte "Creditors per prestacions de 
serveis".  

La comprovació d'aquests comptes entra en l'abast de la present 
fiscalització i amb aquesta finalitat s'han realitzat procediments de 
confirmació directa que han cobert el 74,7% dels saldos del compte 
esmentat. Com a resultat del treball realitzat no es desprenen 
incidències importants, excepte les comentades en altres apartats 
d'aquest Informe. 
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5.6 Compte de pèrdues i guanys 

El compte de pèrdues i guanys d’ACSL de 2012, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 

Quadre 7 

El resultat de l’exercici de 2012 mostra unes pèrdues de 7.547.075 euros, 
inferiors en un 10,6% a les obtingudes en l’exercici anterior. El resultat 
d’explotació d’ACSL es veu afectat per la mancança d’ingressos en 
concepte de xifra de negocis mentre l’aeroport no siga operatiu. 

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització s’estén a 
les despeses d’explotació, sense incloure les de personal, entre les quals 
l’epígraf “D’altres despeses d’explotació” que representa el 64,5% de les 
despeses de l’exercici de 2012. Cal indicar que la següent partida en 
importància són les despeses financeres, que representen el 30,5%. 

5.7 D’altres despeses d’explotació 

La composició d’aquest epígraf de les despeses de 2012, juntament amb 
les xifres de l’exercici anterior, es mostra en el quadre següent: 
  

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2012 2011 Variació 

Variació d’existències 0 223.074 (100,0%)

Aprovisionaments (34.340) (223.074) (84,6%)

Despeses de personal (330.917) (368.865) (10,3%)

D’altres despeses d’explotació (5.018.361) (6.261.861) (19,9%)

Amortització de l’immobilitzat (10.116) (10.212) (0,9%)

Deterioració-resultats alienació immobilitzat 0 (4.471) (100,0%)

D'altres resultats (9.341) 0 - 

Resultat d’explotació (5.403.075) (6.645.409) 18,7%

Ingressos financers 227.790 361.431 (37,0%)

Despeses financeres (2.371.790) (2.155.536) 10,0% 

Resultat financer (2.144.000) (1.794.105) (19,5%) 

Resultat abans d’impostos (7.547.075) (8.439.514) 10,6%

Resultat exercici operacions continuades (7.547.075) (8.439.514) 10,6%

Resultat de l’exercici (7.547.075) (8.439.514) 10,6%
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D'altres despeses d'explotació 2012 2011 Variació 

Arrendaments i cànons  0 23.412 (100,0%)

Reparacions i conservació 5.725 141 3.960,1% 

Serveis professionals independents  2.372.632 918.663 158,3% 

Transports  0 36 (100,0%)

Primes d’assegurances 71.749 6.900 939,8% 

Serveis bancaris i similars  23.969 23.006 4,2% 

Publicitat, propaganda i relacions públiques  703 5.092.596 (99,9%)

Subministraments  122.716 63.826 92,3% 

D’altres serveis 2.420.446 129.430 1.770,1% 

D’altres tributs  421 3.851 (89,0%)

Total  5.018.361 6.261.861 (19,9%)

Quadre 8 

Les despeses comptabilitzades a càrrec d'aquest epígraf són de 5.018.361 
euros, amb una reducció del 19,9% respecte de l'exercici 2011. Pel que fa 
als conceptes cal indicar la significativa disminució del compte 
"Publicitat, propaganda i relacions públiques" que pràcticament mostra 
un saldo nul, i també els importants augments dels comptes de "Serveis 
professionals independents" i d'"Altres serveis". 

Tot seguit comentem els aspectes més importants derivats de la revisió 
efectuada. 

a) Serveis professionals independents 

Aquest compte comprén els conceptes següents: 

 

Serveis professionals independents Import 

Assessorament jurídic 354.346 

Assistència tècnica obertura trànsit 585.963 

Treballs obertura AENA 402.785 

Serveis trànsit aeri torre de control 905.829 

Serveis control fauna 29.611 

D'altres conceptes 94.098 

Total 2.372.632 

Quadre 9 
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Les despeses d'"Assessorament jurídic" corresponen principalment 
a les derivades del contracte revisat com a expedient número 3 en 
l'apartat 6.5.1. 

Les despeses d'"Assistència tècnica obertura trànsit" són els 130.000 
euros del contracte revisat com a expedient número 4 i 455.963 
euros de l'expedient numero 5. 

En el compte "Serveis de trànsit aeri torre de control", els recullen 
les despeses derivades del contracte revisat  com a expedient 
número 2. 

b) D'altres serveis 

Els seus dos conceptes més significatius són: 

- 1.941.613 euros per la participació d'ACSL en el finançament 
del 50% del cost d'execució de les obres de proveïment d'aigua 
a l'aeroport des del sondeig de Vilanova d'Alcoleja, d'acord 
amb el conveni subscrit entre la Diputació de Castelló, EPSAR i 
ACSL el 19 d'agost de 2008. 

- 441.986 euros en concepte de vigilància per l'execució del 
contracte que s'analitza com l'expedient número 1 en l'apartat 
6.5.1 del present Informe. 

5.8 Memòria 

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

a) Bases de presentació. Empresa en funcionament 

Vegeu l'apartat 5.4 

b) Contracte de construcció i explotació de l’aeroport 

L’activitat principal d’ACSL se centra en l'engegament i l'explotació 
de l'aeroport i, per tant, en l’execució del contracte de “Concessió 
per a la construcció i explotació de l’aeroport de Castelló Costa 
Azahar”, formalitzat el 16 de desembre de 2003, l’adjudicatària del 
qual és la mercantil Concesiones Aeroportuarias, S.A.  

Segons s’ha posat de manifest en informes anteriors, l’impacte 
d’aquest contracte en l’activitat d’ACSL i en els seus comptes 
anuals és molt significatiu, per la qual cosa ha de donar-se’n una 
informació detallada que comprendria com a mínim els aspectes 
següents: objecte, termini, preu, finançament i préstecs a la 
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concessionària, pla economicofinancer, avals, règim legal aplicable, 
així com les principals fites i modificacions que s’han produït amb 
posterioritat a l’adjudicació i que tenen importants efectes 
contractuals i econòmics. 

I tot això, al marge de la informació relativa als litigis en curs amb 
la concessionària. 

c) Ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors 

En la nota 15 de la memòria dels comptes anuals proporciona la 
informació requerida per la normativa comptable de l'ICAC. 

No obstant això, ACSL no ha comptabilitzat al tancament de 2012 
cap quantitat en concepte d'interessos legals de demora que, 
segons les estimacions realitzades, serien d'1.226.228 euros. 

d) Fets posteriors 

La nota de la memòria relativa als fets posteriors no fa referència 
als esdeveniments importants produïts abans de la data 
d’aprovació dels comptes anuals, com ara: 

- La comunicació de la IGG de denegar la inclusió en el 
mecanisme de pagaments a proveïdors les obligacions 
considerades en l'acord transaccional (apartat 6.5.2). 

- L'emissió per part d'ACSL de la factura rectificativa de la de 31 
de març de 2011 (apartat 7.1.a). 

e) D’altres aspectes 

Com ara: registre i valoració d’instruments financers i d’existències, 
situació fiscal, pòlissa contractada per a la responsabilitat civil de 
consellers i directius i referència creuada amb altres documents 
dels comptes anuals principalment. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d'aplicació 

El règim de contractació aplicable a ACSL és el corresponent als poders 
adjudicadors que no són Administració Pública, definits en l’article 3.3 
del TRLCSP. 

Això implica que en la preparació dels contractes, ACSL ha de seguir les 
regles establides en l’article 137 del TRLCSP, ja que en l’adjudicació dels 
contractes s’aplicarà el que estipula l’article 190 per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada i en l’article 191 per als contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. Tot això amb independència de les 



Aeroport de Castelló, SL. Exercici de 2012 

148 
 

regles generals establides en el TRLCSP que són aplicables a la globalitat 
del sector públic. 

La Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en 
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals (LSE), 
té per objecte la regulació del procediment d’adjudicació dels contractes 
d’obres, subministrament i serveis quan contracten determinades 
entitats públiques i privades que operen en els sectors d’activitat 
relacionats amb l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 

ACSL té la consideració d’entitat contractant a l’efecte de l’LSE, i cal 
aplicar aquesta Llei —pel que fa a les activitats de posada a disposició o 
explotació de l’aeroport, article 16 de l'LSE— en l’adjudicació dels 
contractes, el valor estimat dels quals, exclòs l’IVA, siga igual o superior 
als límits següents: obres: 5.000.000 d'euros; subministrament i serveis: 
400.000 euros. 

Els contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei 31/2007 es regiran 
per les normes corresponents de l’LCSP, sense que els siguen aplicables 
en cap cas les normes que s’estableixen de manera exclusiva per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

6.2 Instruccions de contractació 

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

Aquestes instruccions van ser modificades l’11 de març de 2011 per a 
incloure les observacions efectuades per aquesta Sindicatura en 
l’informe de fiscalització de l’exercici de 2009, i han estat vigents fins al 
13 de febrer de 2012, data en què es van tornar a modificar per a adaptar-
les als canvis normatius haguts fins a avui i aplegats en el TRLCSP vigent 
en 2012, així com el que disposa el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, 
del Consell. 

Analitzades aquestes instruccions, s'han posat de manifest en relació 
amb el compliment de la normativa aplicable, els aspectes següents: 

- No esmenten els òrgans de contractació de la Societat. 

- No inclouen la referència al valor estimat dels contractes en els 
termes considerats en l'article 88 del TRLCSP per a determinar els 
contractes al quals són aplicables les instruccions de contractació. 
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6.3 Perfil del contractant 

ACSL disposa de perfil de contractant ubicat en la seu electrònica de la 
Societat i que des de 2011 es troba adherit a la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, raó per la qual la informació contractual 
publicada queda acreditada en signatura, contingut i data per l'Agència 
de Tecnologia i Certificació Electrònica. 

6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per ACSL, durant l’exercici de 2012 
s’han adjudicat cinc contractes (sense considerar els menors) per un 
import global de 4.837.899 euros (IVA exclòs). En el quadre següent 
mostrem les característiques d’aquests contractes per tipus de 
contractes i procediments d’adjudicació: 

 

Tipus de contracte 
Procediment 

adjudicació 

Import d'adjudicació

(IVA exclòs) 
Nombre 

Serveis Negociat 4.755.899 98,3% 4 80% 

Serveis Obert 82.000 1,7% 1 20% 

Total 4.837.899 100% 5 100% 

Quadre 10 

En quatre dels cinc contractes adjudicats s'ha utilitzat el procediment 
negociat, i representen el 98,3% del total adjudicat. 

A més dels contractes anteriors cal considerar que durant 2012 s'han 
produït modificacions i pròrrogues en alguns contractes que van ser 
adjudicats en exercicis anteriors. 

6.5 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per part 
d’ACSL en l’exercici de 2012 ha sigut adequada, hem revisat quatre dels 
cinc contractes adjudicats en el dit exercici, les dades dels quals són: 
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Nº 
Procediment 

adjudicació 
Objecte 

Import 

adjudicació 

1 N.A.P. Seguretat privada de l'aeroport 1.872.273 

2 N.S.P. Servei de trànsit aeri  2.573.625 

3 N.S.P. Assistència jurídica  180.000 

4 N.S.P. Estudis de seguretat operacional 130.000 

  Total 4.755.899 

N.A.P.: negociat amb publicitat. N.S.P.: negociat sense publicitat 

Quadre 11 

A més a més, hem efectuat el seguiment dels següents contractes 
significatius adjudicats en exercicis anteriors, que han sigut objecte de 
modificació o pròrrogues en 2012, tot incloent-hi el contracte de 
construcció i explotació de l'aeroport quant a la seua evolució i execució 
durant l’exercici de 2012: 

 

Núm. 
Procediment 

adjudicació 
Objecte 

Adjudicació 

inicial 

5 Negociat sense 
publicitat 

Assistència tècnica en la gestió de posada en 
marxa de l'aeroport. 

335.000 

6 Obert 
Subministrament i instal·lació dels sistemes de 
seguretat de l'aeroport 

5.901.711 

7 Obert 
Subministrament en estat operatiu de ràdio 
ajudes i equipament de torre  

5.049.780 

8 
Negociat sense 
publicitat 

Consultoria i assistència tècnica del contracte de 
construcció de l'aeroport 900.000 

9 Obert Construcció i explotació de l'aeroport  - 

Quadre 12 

S'ha revisat també una mostra de contractes menors. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s'ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i l'adequada 
comptabilitat de la despesa. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes compleix el que 
disposen les instruccions de contractació d'ACSL. 
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En els apartats següents comentem els aspectes importants que s'han 
posat de manifest com a conseqüència de la fiscalització realitzada que 
comprenen tant els incompliments significatius —que també destaquem 
en l'apartat 3.2 de l'Informe— com les observacions i recomanacions 
sobre altres aspectes que els responsables de la Societat han de tenir en 
compte. 

Com aspecte general de la revisió destaquem que no consta que l'òrgan 
de contractació d'ACSL haja aprovat els plecs prèviament a la licitació, ni 
que s'hagen sotmès a informe jurídic, quan podien disposar per a aquest 
últim requeriment dels serveis de l'Advocacia de la Generalitat. 

6.5.1 Contractes adjudicats en l'exercici 2012 

Expedient núm. 1. Servei de seguretat privada de l'aeroport 

El contracte es va licitar en l'exercici 2011 pel procediment negociat amb 
convocatòria prèvia a l'empara de l'article 58 de l'LSE, amb un pressupost 
de 5.550.000 euros i una duració de cinc anys. Entre els aspectes dels 
plecs cal indicar: 

- El procediment es desenvoluparà en tres fases: convocatòria 
pública de licitació, invitació per a presentar ofertes, negociació i 
adjudicació amb l'oferta que haja obtingut major puntuació en la 
fase anterior. 

- La data d'inici del contracte serà la de l'inici operatiu de l'aeroport 
i si no tenia lloc en 2012, el contracte quedarà resolt tenint 
l'adjudicatari dret a una indemnització. 

Es presentaren dues ofertes que van ser analitzades amb un informe 
tècnic de valoració de l'11 de novembre de 2011. 

En l'acta del Consell d'Administració de 13 de febrer de 2012 s'informa 
que es va sol·licitar al licitador que havia presentat l'oferta més 
avantatjosa que l'adaptés per a ajustar-la a la situació de l'aeroport i per 
a afegir a l'objecte contractual el servei de seguretat del "costat terra". A 
tal efecte el licitador va presentar una nova oferta segons la qual el 
servei de seguretat "costat aire" es quantifica en 802.984 euros/any i el 
"costat terra" en 133.152 euros/any. A la vista d'aquestes dades, el 
Consell acorda adjudicar el contracte al dit licitador per un import de 
936.136 euros/any, IVA exclòs,  per a una duració de dos anys 
prorrogables fins a un màxim de quatre. 

El contracte es formalitza amb data 30 de març de 2012. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes importants 
següents: 
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- En la fase d'iniciació de la contractació no hi ha constància 
documental que justifique adequadament l'elecció dels criteris 
que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte. 

- La sol·licitud exclusiva al licitador que havia presentat l'oferta més 
avantatjosa per adaptar-la a la situació de l'aeroport comporta una 
negociació dels termes del contracte amb importants variacions 
respecte a les licitades que vulneren els principis d'igualtat i no 
discriminació i l'article 58.4 de l'LSE. 

- S'han produït limitacions al principi de transparència indicat en 
l'article 19 de l'LSE, ja que els plecs no consideraven el límit tècnic 
mínim per a passar a la fase de negociació. D'altra banda no s'ha 
garantit per mitjà del nombre de candidats la competència 
suficient requerida en l'article 80 de l'LSE, puix que s'ha restringit 
el pas a la fase de negociació el que presenta la millor valoració 
tècnica, sense haver arribat a l'obertura de les ofertes 
econòmiques. 

- En les clàusules del contracte formalitzat observem el següent: 

- S'inclouen com a objecte les quatre activitats específiques 
que s'han de desenvolupar segons els plecs de la licitació, 
més l'activitat addicional sol·licitada a l'adjudicatari, al 
servei de seguretat del "costat terra" que no estava previst 
en els plecs. 

- El preu del contracte s'estableix en 903.940 euros per a la 
primera anualitat i en 923.333 euros per a la segona, 
imports que no coincideixen amb els aprovats pel Consell 
d'Administració. 

- No s'identifica en el contracte el criteri de repartiment del 
preu entre els diferents components del servei adjudicat i, 
sobre aquest aspecte, sols hi ha constatació del 
desglossament que l'adjudicatari va realitzar en la seua 
oferta. 

- Dels diferents serveis contractats durant 2012 l'adjudicatari ha 
prestat principalment el relatiu a la vigilància del "costat terra", ja 
que l'aeroport no es troba operatiu i ha facturat a ACSL la 
quantitat de 441.986 euros, IVA exclòs, (comptabilitzats en el 
compte "D'altres serveis") que representa el 65,2% del total de la 
primera anualitat corresponent a 2012. 

 ACSL té pendent aprovar-ne les factures i tampoc no hi ha 
constància en l'expedient que s'haja comprovat l'adequada 
correspondència entre els serveis prestats i facturats amb els 
previstos en el contracte. 
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- Les modificacions practicades sobre el contracte han afectat els 
elements essencials de la licitació, com ara el preu, l'objecte i la 
data d'inici, raó per la qual considerem que la contractació 
d'aquest servei hauria d'haver sigut objecte d'una licitació 
independent. 

- No consta la notificació de l'adjudicació a la resta de licitadors, tal 
com requereixen els plecs i l'article 84 de l'LSE. 

- L'enviament de l'anunci del contracte a l'Oficina de Publicacions 
de les Comunitats Europees es va realitzar amb cinquanta-dos 
dies de retard sobre el termini de dos mesos des de l'adjudicació, 
estipulat en l'article 67 de l'LSE. 

- La comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat 
s'ha produït amb un retard d'un any sobre el termini establit en 
l'Ordre de la CEHO de 22 de maig de 2001. 

Expedient núm. 2. Servei de trànsit aeri 

Contracte adjudicat pel procediment negociat sense convocatòria prèvia 
de licitació a l'empara de l'article 59.a de l'LSE. 

Els aspectes més importants dels plecs de licitació són: 

- El procediment es desenvoluparà en tres fases: fase I: d'invitació 
als operadors econòmics (ACSL trametrà invitació almenys a tres 
operadors); fase II de qualificació de la documentació i valoració 
de l'oferta, i fase III de negociació amb l'oferta que haja obtingut 
més puntuació (amb l'àmbit descrit en l'annex 1 dels plecs). 

- L'objecte del contracte s'organitza en dues fases descrites 
detalladament en els plecs. La fase "preliminar" (pre-opening) o 
conjunt d'activitats necessàries per a rebre l'autorització d'inici de 
les operacions per part de l'aeroport i el prestador de serveis de 
trànsit aeri (tot indicant-hi que el servei que s'ha de prestar en 
aquesta fase és fonamental). La fase d'"operació" dels serveis de 
trànsit aeri i CNS. 

- S'estipulen les condicions per a modificar el contracte. 

- La forma de pagament serà un dels termes de la negociació i es 
poden establir fórmules diferents a les convencionals. 

L'informe tècnic de valoració de 31 de gener de 2012 analitza una oferta 
que, segons s'indica, va ser l'única presentada. 

El Consell d'Administració d'ACSL va acordar en la sessió de 13 de febrer 
de 2012 adjudicar el contracte a l'únic licitador i va supeditar 
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l'adjudicació al fet que aquest acceptés noves condicions que 
permeteren adaptar la prestació del servei a la utilització real de 
l'aeroport. Després del període negociador, el licitador va presentar una 
nova oferta que va ser acceptada pel Consell d'ACSL. 

El contracte es formalitza en data 1 de juny de 2012, i els seus aspectes 
més importants són els següents: 

- El seu objecte és la prestació del servei de trànsit aeri (ATS) en la 
torre de control de l'aeroport i del servei d'explotació tècnica de 
les instal·lacions que proporcionen els serveis de CNS/ATM en els 
termes previstos en els plecs. El dit servei s'organitza en dues 
fases. La primera es denomina "preliminar" (pre-opening) i 
comprén el conjunt d'activitats necessàries per a designar 
l'adjudicatari del contracte com a proveïdor del servei ATC en la 
torre de control per part de la Direcció General d'Aviació Civil, i 
per a obtenir l'autorització de l'inici de les operacions de l'aeroport 
per part de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). La segona 
fase denomina d'"operació", comprén els serveis de trànsit aeri i 
CNS una vegada autoritzat l'aeroport. 

- El preu del contracte es fixa per als serveis "preliminar1", en 
905.829 euros; per al serveis "preliminar2", en 600.000 euros i per a 
la fase "operació", en 1.067.796 euros, IVA exclòs. 

- Quant a la facturació, s'estipula: que la fase "preliminar1", es 
facturarà íntegrament a la signatura del contracte, i s'abonarà el 
50% en l'acte com a condició prèvia a la seua signatura, i la resta 
als trenta dies. Els serveis "preliminar2" i "operació", es facturaran 
per mensualitats al mes següent de la seua prestació. 

La revisió efectuada sobre aquest expedient ha posat de manifest els 
aspectes importants següents: 

- En la fase d'iniciació de la contractació no hi ha constatació 
documental que justifique adequadament l'elecció dels criteris 
que es tindran en compte per adjudicar el contracte. 

- No queda constància en l'expedient dels termes negociats amb el 
licitador en la fase III del procediment. En aquest punt és 
significatiu l'acord que s'ha pres sobre la fórmula de pagament de 
la fase "preliminar1", que segons queda estipulat es factura 
íntegrament a la signatura del contracte amb un pagament 
pràcticament al comptat i sense regular la manera en què 
s'acreditarà i es comprovarà que l'adjudicatari haja prestat de 
conformitat la totalitat del servei contractat en aquesta fase, i 
sense aportar les garanties degudes al pagament anticipat. 
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- Pel que fa al punt anterior, durant 2012 s'han comptabilitzat 
despeses (vegeu el quadre 9) per un import de 905.829 euros, IVA 
exclòs corresponents a les dues factures emeses de la fase 
"preliminar1",, una pagada a la formalització del contracte i l'altra 
en gener de 2013. Les dues factures es troben sense conformar en 
prestació i preu. 

- La comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat 
s'ha produït amb un retard d'un any sobre el termini legal. 

- No s'ha enviat l'anunci del contracte adjudicat a l'Oficina de 
Publicacions de les Comunitats Europees. 

Com a fet posterior cal dir que en data 12 de juliol de 2013 es va 
comunicar a ACSL la resolució de la Direcció General d'Aviació Civil per 
la qual es declara l'adjudicatari com a proveïdor de serveis de trànsit aeri 
de l'aeroport de Castelló. 

Expedient núm. 3. Assistència jurídica 

Contracte adjudicat el 12 de març de 2012 per un import de 180.000 
euros, IVA exclòs, pel procediment negociat sense publicitat a l'empara 
de l'article 170 e del TRLSP per raons d'urgència. L'objecte contractual és 
l'assistència jurídica a ACSL en el procediment ordinari que tramita el 
Jutjat de Primer Instància número 1 de Castelló a requeriment de la 
concessionària. 

La contractació del servei ha comptat amb l'informe favorable de 
l'Advocacia General de la Generalitat. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes importants 
següents: 

- En la fase de preparació de l'expedient no s'han elaborat els plecs 
que regiran la contractació, incomplint l'article 137.2 del TRLCSP i 
les instruccions internes de contractació. 

- El contracte no s'ha formalitzat i, per tant, s'han incomplit les 
instruccions internes. 

- La despesa comptabilitzada en 2102 puja a 190.101 euros, IVA 
exclòs, comptabilitzada en el compte "Assessorament jurídic". 
L'import facturat supera el preu acordat en l'adjudicació i no 
consta la tramitació d'una modificació del contracte. 

- No s'ha publicat l'adjudicació, ni la formalització en el perfil de 
contractant, incomplint així les instruccions internes en relació 
amb els articles 27 i 53 del TRLCSP. 
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- S'ha incomplit l'article 29 del TRLCSP per no haver comunicat el 
dit contracte a aquesta Sindicatura. 

Expedient núm. 4. Estudis de seguretat operacional. 

Es tracta d'una despesa autoritzada pel president d'ACSL per un import 
de 130.000 euros, IVA exclòs, acceptant una oferta del mateix 
adjudicatari del contracte que analitzem com a expedient número 5. 

L'objecte de l'oferta és la contractació dels estudis de seguretat 
operacional de l'aeroport per a esmenar les deficiències detectades per 
AESA i obtenir la certificació de l'aeroport. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes importants 
següents: 

- Es tracta d'un contracte que ha sigut adjudicat sense la tramitació 
dels procediments legals requerits pel TRLCSP i sense que s'haja 
formalitzat. 

- El contracte s'ha comptabilitzat  per la seua totalitat en les 
despeses de 2012 dins del compte "Assistència tècnica obertura 
trànsit". 

- La despesa d'aquest contracte hauria d'haver sigut autoritzada 
amb la signatura mancomunada d'un altre apoderat de la Societat, 
tal com requereix l'Acord del Consell d'Administració de 18 de 
febrer de 2008. 

6.5.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

Expedient núm. 5. Assistència tècnica en la gestió de posada en marxa de 
l'aeroport 

Contracte adjudicat el 29 d'abril de 2008 pel procediment negociat per un 
import de 335.000 euros més IVA. El 25 de març de 2009 es va subscriure 
una addenda modificativa per 66.665 euros. El seu objecte és l'assistència 
tècnica per a la prestació del suport a les negociacions amb les 
administracions públiques pel que fa a la posada en marxa de l'aeroport i 
la seua autorització d'obertura. S'hi fixa un termini d'execució de dotze 
mesos prorrogable sense que estiga determinada en el PCAP la seua 
duració. 

Segons vam indicar en l'Informe de 2011, el contracte ha sigut 
successivament prorrogat per acords del Consell d'Administració sense 
que els requeriments de les instruccions d'ACSL relatives a la duració 
dels contractes. El Consell va acordar el 28 de març de 2012 atorgar al 
president de la Societat la facultat de prorrogar el contracte fins a la 
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posada en marxa operativa de l'aeroport, que així ho acorda fins al 31 de 
març de 2013. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes importants 
següents: 

- La pròrroga de 2012 és conseqüència de l'acceptació d'una 
proposta de serveis que conté canvis sobre el contracte subscrit en 
2008 que afecten tant el seu objecte com el seu preu, a més de la 
forma de facturació. Com que aquests són elements essencials del 
contracte, s'hauria d'haver tramitat una nova licitació. 

- No consta que les modificacions s'hagen incorporat com a annex 
al contracte formalitzat. 

- La facturació del contracte ha pujat a 455.963 euros, IVA exclòs, 
comptabilitzada en el compte "Assistència tècnica d'obertura 
trànsit". En el dit import s'inclou la quantitat de 327.636 euros, IVA 
inclòs, pels treballs d'elaboració del Manual de l'aeroport que segons 
indica la nota 18.2 de la memòria figura com a crèdit contingent 
en la massa de CONAER a favor d'ACSL. 

- La despesa associada el contracte hauria d'haver sigut ratificat 
amb la signatura mancomunada d'un altre apoderat de la Societat, 
segons l'Acord del Consell d'Administració de 2008. 

Expedient núm. 6. Subministrament i instal·lació dels sistemes de seguretat de 
l'aeroport 

Contracte formalitzat en 2008 amb una addenda modificativa de 2010, el 
seu objecte és el subministrament i la instal·lació dels sistemes de 
seguretat de l'aeroport de Castelló. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes importants 
següents: 

- En 2012 s'han comptabilitzat 223.974 euros, IVA exclòs, en 
concepte d'"extra costos" (costos addicionals) patits per 
l'adjudicatària en l'execució del contracte fins al final de 2010, i la 
facturació dels quals va ser acceptada pel director general d'ACSL 
basant-se en un informe favorable de l'assessoria tècnica externa. 
Aquesta partida comporta un modificat del contracte que s'ha 
aprovat i adjudicat sense la tramitació de l'expedient 
corresponent. 

- El modificat del contracte no ha sigut comunicat al Registre Oficial 
de Contractes de la Generalitat. 
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- La despesa del modificat hauria d'haver sigut autoritzada amb la 
signatura mancomunada d'un altre apoderat de la Societat, segons 
l'Acord del Consell d'Administració de data 18 de febrer de 2008. 

Expedient núm. 7. Subministrament  en estat operatiu de ràdio ajudes i 
equipament de torre i centre emissors 

Contracte formalitzat en 2008 amb una addenda modificativa de 2010, el 
seu objecte és el subministrament en estat operatiu de ràdio ajudes i 
equipament de torre i centre emissors. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes importants 
següents: 

- En 2012 s'han comptabilitzat 399.789 euros, IVA exclòs, en 
concepte d'"extra costos" (costos addicionals) patits per 
l'adjudicatària en l'execució del contracte fins al final de 2010, i la 
facturació dels quals va ser acceptada pel director general d'ACSL 
basant-se en un informe favorable de l'assessoria tècnica externa. 
Aquesta partida comporta un modificat del contracte que s'ha 
aprovat i adjudicat sense la tramitació de l'expedient 
corresponent. 

- Les dues últimes consideracions de l'expedient número 6, són 
també aplicables a aquest contracte. 

Expedient núm. 8. Consultoria i assistència tècnica del contracte de construcció 
de l'aeroport 

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

El contracte va ser adjudicat en l’exercici de 2003 pel procediment 
negociat sense publicitat amb una duració de nou mesos i un preu de 
900.000 euros. Es va signar una addenda modificativa en 2008 que amplia 
la seua durada i el termini d’execució fins a la posada en funcionament 
de l’aeroport.  

En l'Informe de fiscalització de l'exercici 2011 vam manifestar que per 
raó dels importants esdeveniments ocorreguts en el dit any que 
afectaven de manera significativa la posada en funcionament operatiu 
de l’aeroport, el Consell d’Administració d’ACSL, a la vista de les 
instruccions de contractació de la Societat, hauria d’analitzar la 
necessitat i idoneïtat d’aquest contracte, així com la seua duració i les 
possibles pròrrogues. 
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També figurava en el dit Informe de 2011 la limitació a l'abast de la 
fiscalització que va representar el fet de no posar a disposició de la 
Sindicatura l'acta del Consell d'Administració de 28 de març de 2012. En 
haver-nos proporcionat aquesta acta durant la fiscalització de 2012, 
podem constatar que el dit òrgan va atorgar al president de la Societat la 
facultat de prorrogar el contracte fins a la posada en marxa operativa de 
l'aeroport, i es va supeditar al fet que l'adjudicatari presentés una 
previsió dels treballs que s'havien de desenvolupar en l'exercici i la seua 
valoració estimada. 

En juliol de 2012 l'adjudicatària va presentar un informe de les 
actuacions realitzades en el curs del dit període amb uns honoraris de 
871.750 euros, IVA exclòs. Aquest informe ha sigut aprovat per ACSL i el 
seu import figura comptabilitzat en el compte "Assistència tècnica" dins 
del capítol de "Construccions" (vegeu el quadre 4). 

Quant això cal indicar que dites actuacions representen modificacions 
sobre elements essencials del contracte per la qual cosa ACSL hauria 
d'acord amb el que vam indicar en l'Informe de 2011, analitzar la 
idoneïtat d'aquest contracte i, si s'escau, fer-ne una nova licitació. 

Expedient núm. 9. Construcció i explotació de l'aeroport 

Igual que en els exercicis anteriors, s'ha efectuat el seguiment d'aquest 
contracte fonamental per a ACSL. 

En 2011 van ocórrer fets rellevants per a la continuïtat de les operacions 
d'ACSL, tal com vam indicar en l'Informe de l'esmentat any. 

Durant l'exercici de 2012 han tingut lloc d'altres esdeveniments 
significatius relacionats amb aquest contracte, la informació més 
important dels quals ACSL l'ha resumida en les notes 17 i 18 de la 
memòria dels comptes anuals i que la Sindicatura comenta en diferents 
apartats d'aquest Informe. 

No obstant això, l'esdeveniment més important és la sentència judicial 
del litigi que s'ha emet en data posterior a l'aprovació dels comptes 
anuals i que comentem en l'apartat 7.2.c d'aquest Informe. 

Sobre l'acord transaccional de la demanda interposada per la 
concessionària, del qual ACSL informa en l'apartat 17.5 de la memòria, 
cal indicar que el 27 de març de 2013 la IGG va comunicar la denegació a 
la sol·licitud de CONAER per a la seua inclusió en el mecanisme 
extraordinari de pagaments a proveïdors, en considerar que la situació a 
31 de desembre de 2011 no mostrava cap saldo deutor per compte 
d'ACSL enfront a CONAER. 
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6.5.3 Contractes menors 

ACSL ha certificat l’adjudicació de 12 contractes menors durant l’exercici 
de 2012 per un import total de 63.709 euros, IVA exclòs. La fiscalització 
efectuada sobre una mostra de les factures ha posat de manifest que no 
estan autoritzades pel director general de la Societat, segons requereix la 
normativa interna. 

7. FETS POSTERIORS 

7.1 Anteriors a l'aprovació dels comptes anuals de 2012 

a) Factura rectificativa d'ACSL a CONAER 

Amb data 12 de març de 2013 ACSL va emetre a CONAER una 
factura amb base imposable negativa de 111.392.915 euros, que 
rectificava l'emesa per dita base el 31 de març de 2011 en entendre 
que havia quedat sense efecte la cessió dels drets de l'explotació 
comercial de l'aeroport. 

La memòria no dóna informació sobre aquest fet. 

b) Inspecció d'AESA 

L'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha dut a terme en el 
mes de juny de 2013 actuacions d'inspecció en el procediment de 
certificació de l'aeroport per part del corresponent dictamen tècnic 
de compliment de les normes tècniques de disseny i operació 
d'aeròdroms d'ús públic. 

La dita inspecció ha posat de manifest determinades deficiències i 
ha atorgat a ACSL un termini de tres mesos que vencia el 9 
d'octubre de 2013 per a esmenar-les. 

7.2 Posteriors a l'aprovació dels comptes anuals de 2012 

a) Acta de conformitat de la inspecció d'Hisenda 

Amb data 3 de juliol de 2013 ACSL i l'Agència Tributària van 
formular una acta de conformitat sobre la inspecció de l'IVA de 
l'exercici de 2013. 

En aquesta acta es fa constar que la factura rectificativa emesa per 
ACSL el 12 de març de 2013 (vegeu l'apartat 7.1.a anterior) és 
improcedent perquè no s'ajusta a la normativa vigent. 
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b) Consell d'Administració de 31 de juliol de 2013 

Entre els seus punts es considera un informe sobre els contractes 
d'assistència tècnica en vigor i la seua adequació a les necessitats 
de la Societat i al respecte s'acorda: 

- Contracte d'assistència tècnica en la gestió de posada en 
marxa de l'aeroport (expedient núm. 5 de l'apartat 6.5.2). S'ha 
negociat amb l'adjudicatària que ajuste les seues comeses i 
prestacions per a tramitar la documentació de certificació de 
l'aeroport que falten per executar fins al 31 de gener de 2014, 
per uns honoraris de 60.000 euros, sense IVA. 

- Contracte d'assistència tècnica a la direcció facultativa de les 
obres (expedient núm. 8 de l'apartat 6.5.2). S'acorda: en primer 
lloc definir i concretar l'objecte del contracte i detallar els 
treballs que s'entendran inclosos. En segon lloc, una 
modificació d'honoraris a la baixa; s'estableixen 120.000 euros, 
IVA exclòs, per a efectuar els treballs detallats. En tercer lloc, 
fixar el termini d'aquest contracte, el qual s'estableix fins al 31 
de gener de 2014, data en què s'estima que acabaran les obres 
de l'aeroport. 

La fiscalització d'aquests acords es realitzarà, s' escau, en l'informe 
de l'exercici 2013. 

c) Sentència núm. 000128/2013 

Amb data 18 de setembre de 2013, el Jutjat de Primera Instància 
núm. 1 de Castelló, va dictar la sentència núm. 000128/2013 sobre el 
judici ordinari en el qual actuen com a parts demandant i 
demandada CONAER i ACSL, respectivament.  

La dita sentència disposa el següent: 

- Es desestima la demanda interposada per CONAER contra 
ACSL i s'absol a la demanada dels pediments efectuats en 
contra. Tota això amb la imposició de les costes processals a 
l'actor. 

- S'estima la demanda reconvencional interposada per ACSL 
contra CONAER i condemna a la demandada reconvencional 
als pronunciaments següents: es declara resolt el contracte de 
16 de desembre de 2003 amb les conseqüències respecte al 
pagament per ACSL a CONAER de la quantitat de 120.870.174 
euros més IVA i l'interès legal del diner des de la data de la 
present sentència, amb imposició de les costes processals a 
CONAER. 
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La sentència concreta, en els fonaments de dret, la quantitat que 
ACSL haurà d'abonar a CONAER com a conseqüència de la resolució 
del contracte, desglossant-la en els quatre conceptes següents: 

- Inversió de CONAER en la construcció de l'aeroport (PFR): 
111.392.915 euros. 

- Sobrecostos d'obra reconeguts: 4.150.915 euros. 

- Obres addicionals no incloses en el PFR: 4.511.902 euros. 

- Regularització de l'obra executada juny 2009-març 2011:  

 814.406 euros. 

La sentència que és ferma perquè no ha estat recorreguda per les parts 
posa fi al conflicte entre ACSL i CONAER respecte al contracte de 
construcció i explotació de l'aeroport. 

ACSL haurà de practicar els ajustos comptables pertinents en els 
comptes anuals de 2013 per a registrar adequadament la situació 
economicofinancera derivada de la sentència judicial i dels acords 
aconseguits amb CONAER per a la resolució final del contracte, aspectes 
que, si escau, fiscalitzarà aquesta Sindicatura en l'informe del dit 
exercici. 

8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències 
més significatives resultat del treball de fiscalització en relació amb les 
quals els responsables d’ACSL han d’adoptar mesures correctores, per 
evitar que es tornen a produir en exercicis futurs. 

A més a més, cal efectuar les recomanacions següents i destacar 
prèviament les recomanacions d’informes anteriors que han sigut ateses 
per la Societat. No inclourem les recomanacions d'anys anteriors que per 
qualsevol causa no hagen sigut aplicables en 2012. 

Cal destacar que ACSL, mitjançant un escrit de data 20 de setembre de 
2013, ens ha comunicat les mesures adoptades per atendre les 
incidències assenyalades en l'informe de l’exercici anterior; mesures que 
han sigut objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’han atès les següents recomanacions 
realitzades en informes anteriors: 

 a.1) L'òrgan competent ha aprovat l'organigrama i la plantilla. 

a.2) Ha adequat els registres auxiliars relatius a ajornaments de 
pagament als proveïdors 
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b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, 
proposades en informes anteriors: 

b.1) La memòria ha d’ampliar el seu contingut informatiu en 
aquells aspectes comentats en els apartats de l’Informe, 
especialment el 5.8. 

b.2) Elaborar un informe de gestió i una memòria anual 
d'activitats. 

b.3) Formalitzar documentalment les funcions de les persones 
encarregades de la gestió del perfil de contractant. 

b.4) Per a millorar la gestió dels contractes s’haurien d’atendre 
les indicacions i recomanacions posades de manifest en 
l’anàlisi dels expedients de contractació, en concret: 

- Deixar constatació expressa, en tots els casos, de 
l’aprovació dels contractes per part de l'òrgan 
corresponent, segons la normativa aplicable. 

- Establir mecanismes adequats perquè la comunicació 
dels contractes en el Registre Oficial de Contractes de 
la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes, es realitze 
en temps i forma. 

- Implantar una aplicació informàtica per al registre i 
control dels expedients de contractes menors. 

- Millorar la planificació anual dels serveis i 
subministraments en relació amb l’adequada aplicació 
dels procediments de contractació aplicables. 

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

c.1) La Societat ha d'avaluar al tancament de cada exercici 
l'existència de deterioració de valor dels elements de l'actiu 
material. (Apartat 5.2.e). 

c.2) ACSL haurà de practicar els ajustos comptables pertinents 
en els comptes anuals de 2013 per a registrar 
adequadament la situació economicofinancera derivada de 
la sentència judicial i dels acords assolits amb CONAER per 
a la resolució final del contracte. (Apartat 7.2.c). 

 




