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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 allò 
previst en el Programa Anual d’Actuació de 2013, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte comprovar si els epígrafs 
“Aprovisionaments”, “Despeses de personal” i “Altres despeses 
d’explotació” registrats en els comptes anuals de l’exercici de 2012 de 
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CAC, SA) es presenten 
adequadament, d’acord amb els principis comptables aplicables, així 
com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant l’esmentat exercici en relació amb els epígrafs fiscalitzats. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats 
aspectes del sistema de gestió i control intern de CAC, SA, relacionats 
amb les àrees esmentades. En els diferents apartats d’aquest informe 
s’assenyalen aquelles situacions que els òrgans responsables de la 
Societat hauran d’atendre i millorar. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de CAC, SA, estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2012, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a 
l’exercici acabat en l’esmentada data i s’adjunten íntegrament, 
juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. 
Aquests comptes van ser formulats pels administradors de la Societat el 
26 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, d’acord amb la normativa 
d’aplicació, el 28 de juny de 2013, juntament amb l’informe d’auditoria 
dels comptes anuals. 

L’esmentat informe d’auditoria, obligatori d’acord amb la legislació 
mercantil, és alhora resultat de l’auditoria de comptes anuals que, 
conformement  al que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat, realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la 
col·laboració d’una firma privada d’auditoria. En aquest informe s’emet 
una opinió amb dues excepcions i tres paràgrafs d’èmfasi. 

Les excepcions a l’opinió es refereixen a una correcció valorativa per la 
deterioració estimada dels saldos deutors de la Fundació Palau de les 
Arts, per 4.987.000 euros, i l’altra, a una correcció valorativa en 
l’immobilitzat en curs, per la deterioració del valor de l’avantprojecte 
realitzat per a la construcció de les torres d’oficines en el complex de la 
Ciutat de les Arts i de les Ciències, per 15.000.000 d’euros. 
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Els paràgrafs d’èmfasi es refereixen a la informació inclosa en la nota 4.c) 
de la memòria sobre els béns en ús registrats en l’epígraf “D’altres actius 
intangibles”, per 31.284.000 euros, a les notes de la memòria 8.2.2. b) i 2) 
sobre el principi d’empresa en funcionament i el desequilibri patrimonial 
de la Societat a 31 de desembre de 2012 i, finalment, el tercer paràgraf es 
refereix a la nota 8.2.2 de la memòria quant al deute assumit per la 
Generalitat, per 10.156.000 euros, registrat en “Altres deutes”. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar l’aplicació adequada de la normativa 
comptable i de gestió de les despeses registrades en “Aprovisionaments”, 
“Despeses de personal” i “Altres despeses d’explotació”, com també 
aquells altres epígrafs del compte de pèrdues i guanys i del balanç 
relacionats amb la fiscalització dels anteriors. Així mateix, la revisió 
efectuada ha inclòs la comprovació que la formalització i la presentació 
dels comptes anuals han sigut adequades.  

Addicionalment, hem realitzat un seguiment de les conclusions i 
recomanacions efectuades en l’informe de fiscalització de l’exercici de 
2011. 

D’acord amb això, hem portat a terme les proves d’auditoria financera 
que hem considerat pertinents, de conformitat amb els Principis i normes 
d’auditoria del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels 
Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol, i amb les Normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
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 altres tècniques d’auditoria que 
han sigut aplicables en aquest cas, considerant els objectius que 
perseguíem i l’abast anteriorment assenyalat. 

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 CAC,SA, ha complit la legalitat vigent aplicable a la gestió dels 
fons públics i a l’activitat contractual durant l’exercici acabat el 31 de 
desembre de 2012. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, si 
s’han complit els aspectes rellevants que estableixen fonamentalment la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d’empreses públiques i altres ens de l’Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2012 i la normativa 
pròpia de la Societat que tot seguit es relacionen: 
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- Decret 225/1991, de 9 de desembre del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s’acorda la constitució de la societat anònima 
“València Ciència y Comunicacions, SA”. 

- Acord de 4 de juliol de 1996 del Govern Valencià pel qual es 
modifiquen els estatuts de la mercantil “València Ciència y 
Comunicacions, SA”. 

- Estatuts de la Societat. 

- Conveni de col·laboració subscrit amb la Generalitzat Valenciana el 
30 de març de 1999. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treballa efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, s’han posat de manifest els fets o circumstàncies indicats en els 
paràgrafs següents que afecten de manera significativa l’adequació dels 
comptes anuals fiscalitzats als principis comptables que hi són 
d’aplicació. 

a) Igual com en exercicis anteriors, la desproporció entre els ingressos 
i les despeses recollides en el compte de pèrdues i guanys dóna lloc 
a l’existència de resultats negatius que minoren els fons propis i el 
patrimoni net de la Societat. A 31 de desembre de 2012, el 
patrimoni net de CAC, SA; per import de 406.059.686 euros, 
representa un 48,1% del seu capital social, per la qual cosa la 
Societat es trobaria en el supòsit de dissolució societària previst en 
l’article 363.1.e del Text Refós de la Llei de Societats de Capital 
(TRLSC), com a conseqüència de pèrdues acumulades. A més, el 
fons de maniobra ha estat negatiu, igual com en 2011, per import 
de 337.343.979 euros. 

Aquesta situació es recull en la nota 19.3 de la memòria, relativa a 
una altra informació, en la qual s’afegeix que al tancament de 
l’exercici no s’havien inscrit en el Registre Mercantil els 
desemborsaments pendents d’una ampliació de capital aprovada el 
2011, per import de 20.000.000 d’euros, així com la reducció de 
capital, per 381.740.000 euros aprovada també en 2011, i que quan 
s’hi inscriguen aquests acords la Societat deixarà d’estar en causa 
de dissolució i en situació de desequilibri patrimonial. 

Als efectes, podem assenyalar que a la data d’elaboració del present 
Informe, s’han inscrit en el Registre Mercantil els acords societaris 
anteriors i s’ha reequilibrat, per tant, la situació patrimonial de la 
Societat. 
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Com s’indica en l’apartat 5.1 b), d’acord amb les normes del Pla 
General de Comptabilitat (PGC), les bases de presentació de la 
memòria hauran d’informar dels aspectes crítics de la valoració i 
estimació de la incertesa respecte a l’aplicació del principi 
d’empresa en funcionament.  Referent a això, la nota 2 c) de la 
memòria de CAC, SA no informa suficientment sobre la deterioració 
de la situació financera i patrimonial de la Societat ni sobre les 
mesures que té previst adoptar per garantir-ne la viabilitat i 
funcionament futur, com ara les contingudes en el pla de 
sanejament o en el pla d’externalització, que es comenten en 
l’apartat 5.1. 

b) A 31 de desembre de 2012 CAC, SA, no ha registrat els interessos de 
demora dels deutes vençuts, l’import dels quals podria ser 
significatiu, segons l’estimació efectuada per aquesta Sindicatura 
(apartat 5.1 e). 

c) A 31 de desembre de 2012, CAC, SA, hauria de registrar la 
deterioració de valor dels saldos deutors de la Fundació Palau de les 
Arts, per import de 5.912.791 euros, pels motius exposats en 
l’apartat 5.6. A més, la memòria hauria d’informar adequadament i 
suficient sobre les modificacions del contracte subscrit amb 
l’esmentada Fundació i sobre l’aplicació del mecanisme de 
finançament previst en l’Acord de 6 de març de 2012 del Consell de 
Política Fiscal i Financera als deutes contrets `per aquesta Fundació 
amb CAC, SA, com s’indica en l’esmentat apartat 5.6. 

3.2 Seguiment de la fiscalització de l’exercici de 2011 

Com a resultat del treball efectuat, en relació amb el seguiment de les 
conclusions generals de la revisió financera posades de manifest en 
l’Informe de fiscalització de l’exercici de 2011, tot seguit assenyalem 
aquells fets o circumstàncies que afecten de manera significativa 
l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables que 
hi són d’aplicació: 

a) El saldo del compte “Cessions d’ús” de l’”Immobilitzat intangible” 
hauria de minorar-se en 21.473.825 euros, amb càrrec a l’epígraf 
“Reserves”, atès que no reuneix els requisits necessaris per activar-
lo, d’acord amb el marc conceptual del Pla General de 
Comptabilitat, com s’indica en l’apartat 5.2 a). 

b) El saldo del compte “Terrenys” hauria de reduir-se amb càrrec a 
Reserves en 29.894.130 euros, pels successius increments de valor 
dels terrenys registrats originàriament en 2005, per 64.492.000 
euros, que a 31 de desembre de 2012 es troben valorats en 
94.386.139 euros (apartat 5.2 b). 
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c) CAC, SA hauria de registrar una correcció valorativa en 
l’”Immobilitzat material” a 31 de desembre de 2012, per 15.213.471 
euros, com s’ha anat indicat en informes de fiscalització d’exercicis 
anteriors i s’assenyala en l’apartat 5.2. c). 

d) El saldo de l”’Immobilitzat material” hauria de minorar-se en 
1.160.814 euros, amb càrrec a “Reserves”, per les despeses 
financeres activades inadequadament en exercicis anteriors, com 
s’indica en l’apartat 5.2 d). 

e) El saldo de l”’Immobilitzat material” s’ha de minorar en 60.390112 
euros, amb càrrec a “Reserves”, per les obres de construcció del 
Pont de l’Assut de l’Or cedides a l’Ajuntament de València en 2009, 
per allò que indica l’apartat 5.2 e). A més a més, les pèrdues de 
l’exercici haurien de minorar-se en 1.046.622 euros per 
l’amortització comptabilitzada en l’exercici per les referides obres. 

3.3 Revisió del compliment de la legalitat  

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.2, s’han evidenciat durant l’exercici de 2012 els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics: 

a) Com s’indica en l’apartat 5.1 c), no hem obtingut evidència de 
l’aprovació per l’òrgan competent de CAC, SA, i consegüent 
remissió al conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació del 
Pla de Sanejament a elaborar en virtut del que estableix l’article 7 
del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell. 

b) El compliment adequat del que disposa l’article 31.2 de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 2012 en 
matèria de retribucions del personal, es troba condicionat al que 
s’exposa en l’apartat 5.4 pel que fa a aquesta qüestió. 

c) D’acord amb els apartats 5.6 i 6.7, CAC, SA; ha subscrit dos convenis 
de col·laboració, per imports de 200.000 euros i de 400.000 euros, 
respectivament, que preveuen prestacions pròpies del contracte de 
patrocini publicitari, motiu pel qual haurien d’haver-se formalitzat 
mitjançant els respectius documents contractuals ajustats als 
principis i regles continguts en el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, quant a la preparació i adjudicació dels 
contractes. 

d) CAC, SA ha anat prorrogant de manera automàtica per períodes 
superiors als terminis fixats originàriament diversos contractes de 
serveis subscrits amb anterioritat a 2007. Aquestes pròrrogues 
automàtiques sense límit estarien contravenint el que disposa 
l’article 23.1 del TRLCSP quant a la durada dels contractes i a la 
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització 
de les prestacions contractades, tal i com exposem en l'apartat 5.6. 
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e) Tal com informa la nota 16 de la memòria, durant 2012 s’han 
realitzat o estan pendents de realitzar pagaments per import de 
47.059.624 euros, que superen el termini establert en la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, com s’indica en 
l’apartat 5.1 f). 

f) Les desviacions d’execució del contracte d’obres de l’Àgora i 
urbanització adjacent, del 15,1% no s’adeqüen al que disposa la 
normativa general de contractació, per allò que indica l’apartat 6.6.2 
del present Informe. 

g) Els contractes menors assenyalats en l’apartat 6.6.3 no s’adeqüen al 
que disposa l’article 23.3 del TRLCSP, quant a la prohibició de 
pròrroga ni al que disposa l’article 86 d’aquesta Llei, quant al 
fraccionament de l’objecte contractual. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

Mitjançant el Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, es va acordar constituir l’empresa València, 
Ciència i Comunicacions, SA (VACICO, SA). El 4 de juliol de 1996, la 
Societat passa a denominar-se Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 
(CAC, SA). 

L’esmentat Decret estableix que la Societat es regirà per les normes de 
dret privat aplicables a aquest tipus de societat i que té la consideració 
d’empresa de la Generalitat, d’acord amb l’article cinquè del Text Refós 
de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat (TRLHPG). Aquesta Llei la 
regula en aquelles matèries que hi són d’aplicació. Actualment depèn de 
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

El seu objecte social, d’acord amb els seus estatuts, és el següent: 

- La promoció, organització i gestió de totes aquelles activitats que es 
requerisquen per a la preparació, construcció i posada en 
funcionament dels projectes de la Generalitat Valenciana de la 
Ciutat de les Arts i de les Ciències de València. 

- La promoció, organització i gestió de l'explotació de les activitats i 
els serveis que es desenvolupen en els immobles i instal·lacions que 
integren els projectes a què es fa referència en el paràgraf anterior. 

- La venda d’entrades tant per a productes, espectacles i 
esdeveniments organitzats per tercers que tinguen lloc en les seues 
instal·lacions com per a productes, espectacles o esdeveniments 
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desenvolupats per tercers i que tinguen lloc fora de les 
instal·lacions de la Ciutat de les Arts i de les Ciències. 

- La prestació de serveis de telemàrqueting per a tercers. 

La Junta General d’Accionistes, en la seua reunió de 15 de juny de 2012, 
va ampliar el seu objecte social en l’activitat següent: prestació de serveis 
a tercers de consultoria i assistència tècnica en projectes similars a 
aquells desenvolupats per la Societat, assessorant en matèria de recursos 
humans, màrqueting i elaboració de plans economicofinancers. 

Al tancament de l’exercici de 2012, el capital social de CAC, SA, suma 
845.304.000 euros, representat per 211.326 accions nominatives de 4.000 
euros de valor nominal per 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. 

El 26 de juny de 2005 es va crear la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía 
per gestionar les activitats de naturalesa artística d’aquest recinte de la 
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Tot seguit es resumeixen les actuacions desenvolupades per la Societat 
en l’exercici de 2012, que s’apleguen en el seu informe de gestió. 

 S’ha tramitat un procés de comiat col·lectiu pel qual s’han extingit 
105 contractes de treball i s’han efectuat 10 suspensions 
contractuals. 

 S’han continuat aplicant les mesures del Pla d’Eficiència Energètica 
aprovat el 2011. 

 S’han executat inversions mínimes, sempre condicionades al 
compliment de la legalitat o la seguretat. 

 Disminució de la venda d’entrades en un 24,8% en relació amb 
l’exercici anterior; s’han assolit els ingressos generats per aquest 
concepte la quantia de 22.121.000 euros, un 16,1% menys que el 
2011. 

 Inauguració de 13 noves exposicions i una nova sessió composta de 
dues projeccions. 

 Realització de diversos actes i esdeveniments com ara l’Open de 
Tenis, la Valencia Fashion Week i la Marató de València. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

a) Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat 

El Decret Llei 7/2012 i, posteriorment, la Llei 1/2013, de 21 de maig, 
de la Generalitat, regulen la incorporació a la Corporació Pública 
Empresarial Valenciana (CPEV), prèvia patrimonialització per part 
de la Generalitat i realització de les actuacions que calga, de la 
totalitat o una part de les accions de CAC, SA, titularitat de la 
Generalitat, com s’indica en la nota 2 c) de la memòria, relativa a 
aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa, dins de 
l’apartat de bases de presentació. 

A tal efecte, es requereix que la Societat no es trobe incursa en cap 
de les causes de dissolució previstes en l’article 363 del TRLSC i que 
els seu patrimoni net arribe, com a mínim, al 60% del capital social 
en el moment d’incorporar-se a la CPEV. 

En el moment d’elaboració del present Informe (juliol 2013), CAC, 
SA, continua depenent directament de la Generalitat, sense que 
s’haja produït la incorporació a la CPEV. 

b) Principi d’empresa en funcionament 

Igual com en exercicis anteriors,  la desproporció entre els ingressos 
i les despeses aplegats en el compte de pèrdues i guanys dóna lloc a 
l’existència de resultats negatius que minoren els fons propis i el 
patrimoni net de la Societat. A 31 de desembre de 2012, el patrimoni 
net de CAC, SA, per import de 406.059.686 euros, representa un 
48,1% del seu capital social, motiu pel qual la Societat es trobaria en 
el supòsit de dissolució societària previst en l’article 363.1 e) del 
TRLSC, com a conseqüència de pèrdues acumulades. A més, el fons 
de maniobra ha estat negatiu, igual com en 2011, per import de 
337.343.979 euros. 

El desequilibri de la situació patrimonial es recull en la nota 19.3 de 
la memòria, relativa a una altra informació, en la qual s’afegeix que 
al tancament de l’exercici no s’havien inscrit en el Registre 
Mercantil els desemborsaments pendents d’una ampliació de 
capital aprovada el 2011, per import de 26.000.000 d’euros, com 
tampoc la reducció de capital, per 381.740.000 euros aprovada 
també en 2011, i que quan s’hi inscriguen els mencionats acords la 
Societat deixarà d’estar en causa de dissolució i en situació de 
desequilibri patrimonial. 
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Als efectes, podem assenyalar que a la data d’elaboració del present 
Informe, s’han inscrit en el Registre Mercantil els acords societaris 
anteriors i s’ha reequilibrat, per tant, la situació patrimonial de la 
Societat. 

D’acord amb les normes d’elaboració de la memòria aplegades en el 
Pla General de Comptabilitat, les bases de presentació de la 
memòria hauran d’informar dels aspectes crítics de la valoració i 
estimació de la incertesa en relació amb l’aplicació del principi 
d’empresa en funcionament. 

Quant a això, la memòria de CAC, SA, indica que, a fi d’assegurar la 
continuïtat de la gestió, amb data de 30 de març de 1999 CAC, SA, 
va subscriure amb el seu accionista únic un conveni de 
col·laboració en virtut del qual la Generalitat es compromet a 
prestar el suport que calga per a la continuïtat de l’activitat de la 
Societat, cosa que garanteix el compliment del principi d’empresa 
en funcionament. 

En aquesta nota de la memòria, però, no s’informa suficientment 
sobre la deterioració de la situació financera i patrimonial de la 
Societat i sobre les mesures que té previst adoptar per a garantir-ne 
la viabilitat i funcionament futur, com ara les contingudes en el pla 
de sanejament o en el pla d’externalització, que comentem en els 
apartats següents. 

c) Pla de Sanejament 

Pel que fa a l’obligació de presentar un pla de sanejament que 
preveu l’article 7 del Decret Llei 1/2011 per a les entitats públiques 
amb nivells excessius de pèrdues o de necessitat de finançament, 
cal assenyalar que mitjançant escrit de 10 de gener de 2012 del 
conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, es va requerir 
a CAC, SA, perquè elaborés i aprovés aquest pla en un termini 
aproximat de dos mesos. 

Quant a això, CAC, SA, ens ha facilitat un esborrany amb data de 
gener de 2013, sense firmar, del qual no hem obtingut evidència 
que l’haja aprovat l’òrgan competent ni que s’haja remés al 
conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.  En la nota 2 c) 
de la memòria, relativa a aspectes crítics de la valoració i estimació 
de la incertesa, únicament s’indica que durant 2012 la Societat ha 
elaborat un pla de sanejament. Per la seua banda, en la memòria 
explicativa de les causes que justifiquen el procediment de comiat 
col·lectiu aprovat per CAC, SA, que s’analitza en l’apartat 5.5 de 
l’Informe, s’indica que el dit pla ha estat presentat davant la 
Direcció General del Sector Públic, fet que no hem pogut constatar. 
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d) Pla d’externalització 

En la memòria explicativa de les causes del comiat col·lectiu, 
anteriorment esmentada, es fa referència al pla de sanejament 
elaborat per la Societat i a les mesures proposades per garantir-ne 
la viabilitat, entre les quals es troben el replantejament del model 
de gestió de l’Oceanogràfic i de l’Hemisfèric i la contractació 
d’aquestes instal·lacions mitjançant un concurs públic.  

L’11 de juny de 2012, el Consell d’Administració va aprovar l’inici 
d’un expedient de contractació per a la gestió de la Ciutat de les 
Arts i de les Ciències, dividit en dos lots, el primer corresponent a la 
gestió dels edificis de l’Hemisfèric i l’Oceanogràfic, així com a 
l’explotació dels serveis de restauració, càtering i marxandatge de 
la Ciutat en el seu conjunt, i el segon, relatiu a l’arrendament de 
l’edifici de l’Àgora. 

Amb posterioritat, el 14 de novembre es va formalitzar un contracte 
per a la prestació dels serveis de consultoria a fi de definir les 
condicions d’externalització de la gestió de la Ciutat de les Arts i de 
les Ciències, que s’analitza en l’apartat 6.6 del present Informe. 

Cal afegir que el pla de sanejament facilitat a aquesta Sindicatura, 
de gener de 2013, preveu la mesura següent: “Replantejament del 
model de gestió de totes les unitats de negoci (Oceanogràfic, Museu, 
Hemisfèric, Umbracle, Àgora), i de totes les activitats amb la contractació 
d’un estudi previ adjudicat a una firma d’auditoria i el posterior 
llançament d’un concurs públic, si s’escau, a fi de millorar les condicions 
per a CAC de la seua explotació”. 

e) Assumpció de deute 

En l’exercici de 2012, la Generalitat, mitjançant la línia de 
finançament directa ICO-CCAA 2012, ha atés el pagament de deutes 
de CAC, SA, (entre altres entitats públiques) amb entitats de crèdit, 
amb venciment en 2012, per un import de 10.156.076 euros. En la 
nota 8 de la memòria, relativa a instruments financers, s’informa 
que la partida “D’altres deutes” aplega, entre altres saldos, 
10.156.000 euros pel deute financer assumit per la Generalitat. 

El contingut d’aquesta nota de la memòria resulta insuficient, ja 
que no informa de l’Acord del Consell de 21 de desembre de 2012 
pel qual s’estableix que la Generalitat, a través de l’òrgan de govern 
de CAC, SA, acordarà una ampliació de capital, per l’import del 
deute assumit, que es desemborsarà mitjançant compensació de 
saldos, circumstància aquesta que redundarà en una millora de la 
situació patrimonial de la Societat. 
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f) Ajornaments de pagament a proveïdors 

La nota 16 de la memòria aplega la informació preceptiva d’acord 
amb allò que es determina en 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 en relació amb els 
ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials. 

En aquesta nota s’indica que durant 2012 s’han realitzat pagaments 
per import de 26.690.614 euros que excedeixen del termini màxim 
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, mentre que a 31 de desembre de 2012 els 
saldos creditors que acumulen un ajornament superior al termini 
màxim legal han estat de 20.368.650 euros. 

En conseqüència, segons la nota 16 de la memòria els pagaments 
efectuats o pendents d’efectuar que superen el termini màxim legal 
han ascendit a un import conjunt de 47.059.264 euros. No obstant 
això, com a resultat de la revisió efectuada sobre les despeses i la 
contractació de l’exercici, hem observat que aquest import hauria 
d’incrementar-se en, almenys, 827.529 euros. 

Respecte als interessos meritats per mora, CAC, SA, no n’ha 
comptabilitzat ni estimat l’import a 31 de desembre de 2012 que, 
segons aquesta Sindicatura podrien ser significatius. 

Finalment, recomanem que la nota de la memòria s’amplie amb la 
informació referent als proveïdors d’immobilitzat. 

g) Consell d’Administració 

La revisió de les actes del Consell d’Administració de la Societat, ha 
posat de manifest que aquest òrgan de govern únicament s’ha 
reunit dues de les quatre vegades que, com a mínim, preveu 
l’article 11 dels Estatuts. 

5.2 Seguiment de la fiscalització de l’exercici de 2011 

a) Immobilitzat intangible. Cessions d’ús 

A 31 de desembre de 2012, el saldo del compte “Cessions d’ús” ha 
sumat 31.462.391 euros, quantitat que representa la pràctica 
totalitat del saldo de l’epígraf “Immobilitzat intangible”. 

Del saldo anterior, 21.473.825 euros van ser comptabilitzats en 
exercicis anteriors en concepte de “càrregues urbanístiques” 
atribuïbles als terrenys integrats als voltants del Palau de les Arts , 
Museu i Planetari, com a conseqüència del lliurament a 
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l’Ajuntament de València, per a ús públic, d’infraestructures 
executades per CACSA. 

Tal com hem indicat en informes de fiscalització d’exercicis 
anteriors, el concepte de càrrega urbanística està vinculat amb els 
drets que l’ordenació urbanística atribueix als propietaris del sòl, 
circumstància que no es produeix en aquest cas, ja que CAC, SA, va 
assumir l’execució i finançament de les obres, sense que hi hagués 
la contrapartida dels drets urbanístics. En conseqüència, CAC, SA, 
hauria de donar de baixa l’import anterior de l’”Immobilitzat 
intangible” amb càrrec a l’epígraf “Reserves”, ja que no reuneix els 
requisits necessaris per a activar-lo, d’acord amb el marc 
conceptual del PGC. 

Addicionalment, el saldo del compte “Cessions d’ús” inclou 
9.988.566 euros, per causa dels pagaments efectuats en exercicis 
anteriors per a l’adquisició, per compte de la Generalitat, dels 
terrenys anteriorment indicats. Continua pendent la formalització 
de la seua cessió a CAC, SA, motiu pel qual mantenim la 
recomanació de formalitzar aquesta cessió, a fi de concretar-ne els 
termes i condicions. A més, aquest import s’hauria de 
comptabilitzar com a “Immobilitzat material”, d’acord amb el que 
disposa el PGC. 

b) Valoració dels terrenys M1, M2 i M3 

Els terrenys sobre els quals s’assenten les construccions del 
complex Ciutat de les Arts i de les Ciències, es classifiquen en tres 
grans àrees, d’acord amb les previsions del Pla Parcial del Sector 
NPT-6: 

- Illa del Palau de les Arts. 

- Illa del Museu i del Planetari. 

- Illa d’ús terciari i Parc Oceanogràfic, terciari recreatiu i d’altres 
usos no incompatibles (Àrea ATR). Aquests terrenys se 
subdivideixen en 4 illes: M1, M2, M3 i EP. 

Quant a les illes M1, M2 i M3, propietat de CAC, SA, cal assenyalar 
que es comptabilitzaren inicialment per un valor d’escriptura 
pública d’aportació no dinerària de 64.492.000 euros. Aquest valor 
es va incrementar en 2005 en 18.936.943 euros, pels pagaments 
efectuats per la Societat com a agent expropiador per a adquirir-los 
per compte de la Generalitat i el 2006, 2008 i 2009 es va incrementar 
de nou aquest valor per un import conjunt de 10.957.187 euros, en 
concepte de càrregues urbanístiques. Els successius increments de 
valor registrats amb posterioritat a l’escriptura d’aportació no 
dinerària haurien de donar-se de baixa del compte “Terrenys” amb 



Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2012 

227 

càrrec a “Reserves”, per un import conjunt de 29.894.130 euros, tal 
com indiquem en informes de fiscalització anteriors. 

Cal afegir que els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 
2013 preveuen un Pla d’Optimització del Patrimoni de la Generalitat 
en el qual es preveu la venda de la parcel·la M3, igual com en 
l’exercici dde 2012, essent el valor comptable que figura en el 
balanç pressupostat de 37.672.960 euros. Reiterem la recomanació 
assenyalada en l’informe de l’exercici de 2011 respecte a l’adequada 
classificació comptable en el balanç pressupostat. 

c) Honoraris de l’avantprojecte i del projecte bàsic de les obres d’urbanització 
i edificació de la parcel·la M3 

A més del terreny, formen part de l’”Immobilitzat material” els 
honoraris satisfets de redacció de l’avantprojecte i projecte bàsic de 
l’obra d’urbanització i edificació de la parcel·la M3, per 15.213.471 
euros. Quant a aquesta qüestió, tal com hem assenyalat en 
informes de fiscalització d’exercicis anteriors, CAC, SA hauria de 
registrar una correcció valorativa pel mencionat import, a fi de 
comptabilitzar les possibles pèrdues per deterioració del valor 
d’aquest element de l’”Immobilitzat material”. 

d) Obres de construcció de l’Àgora 

A causa de la forma de pagament estipulada contractualment (cinc 
anys i nou mesos des que CAC, SA registra l’entrada de 
certificacions d’obra), el 2010 i 2011 es van activar en 
l’”Immobilitzat material” despeses financeres meritades en els 
mencionats exercicis per un import conjunt  d’1.160.814 euros. Això 
no obstant, durant el període en què es van meritar aquestes 
despeses, les obres estigueren interrompudes, de manera que, tal 
com vam posar de manifest en l’informe de l’exercici anterior, CAC, 
SA hauria de donar de baixa l’esmentat import, amb càrrec a 
“Reserves”. 

e) Obres de construcció del Pont de l’Assut d’Or 

Com hem indicat en informes de fiscalització anteriors, aquestes 
obres no compleixen amb els requisits establits en el PGC perquè 
s’hi puguen activar, per la qual cosa caldria donar-los de baixa amb 
càrrec a l’epígraf “Reserves”, per 60.390.112 euros, i amb abonament 
als resultats de l’exercici, per l’import de l’amortització de 2012, que 
ha pujat a 1.046.622 euros. A més, els imports lliurats per 
l’Ajuntament de València per finançar-les, per import de 3.596.425 
euros, haurien de donar-se de baixa de “Subvencions, donacions i 
llegats” amb abonament a “Reserves” del patrimoni net del balanç. 
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5.3 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç de CAC, SA, a 31 de desembre de 2012, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 

 
ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

ACTIU NO CORRENT 1.168.643.439 1.163.346.424 0,5%

Immobilitzat intangible 31.627.315 31.831.202 (0,6%)

Immobilitzat material 1.112.165.385 1.131.494.520 (1,7%)

             Terrenys i construccions 822.958.394 829.974.911 (0,8%)

             Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 168.045.896 181.467.796 (7,4%)

             Acomptes i immobilitzat en curs 121.161.095 120.051.813 0,9% 

Inversions financeres a llarg termini 24.850.739 20.702 119.940,3% 

ACTIU CORRENT 39.638.881 54.477.684 (27,2%)

Existències 289.947 287.687 0,8% 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 34.050.931 53.849.377 (36,8%)

Inversions financeres a curt termini 4.435.218 23.793 18.540,9% 

Periodificacions a curt termini 0 63.530 (100,0%)

Efectiu i altres actius líquids equivalents 862.785 253.297 240,6% 

Total actiu 1.208.282.320 1.217.824.108 (0,8%)
    

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

PATRIMONI NET 406.059.686 403.791.677 0,6%

Fons propis 363.923.247 360.268.053 1,0% 

Subvencions, donacions i llegats 42.136.439 43.523.624 (3,2%)

PASSIU NO CORRENT 425.239.774 420.864.291 1,0%

Deutes a llarg termini 425.239.774 420.864.291 1,0% 

PASSIU CORRENT 376.982.860 393.168.140 (4,1%)

Provisions a curt termini 6.231.414 6.231.413 0,0% 

Deutes a curt termini 339.795.891 355.470.924 (4,4%)

Creditors comercials i altres comptes a pagar 30.874.482 31.404.821 (1,7%)

Periodificacions a curt termini 81.073 60.982 32,9% 

Total patrimoni net i passiu 1.208.282.320 1.217.824.108 (0,8%)

Quadre 1 

El compte de pèrdues i guanys de CAC, SA, de l’exercici de 2012, 
juntament amb les xifres corresponents a l’exercici de 2011, es mostra 
tot seguit en euros: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS  2012 2011 Variació 

Import net de la xifra de negocis  28.957.130 38.660.126 (25,1%) 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu  0 11.326 (100,0%) 

Aprovisionaments (249.579) (585.985) (57,4%) 

Altres ingressos d’explotació 13.403 38.980 (65,6%) 

Despeses de personal (9.367.498) (8.873.736) 5,6% 

Altres despeses d’explotació (16.708.849) (40.241.611) (58,5%) 

Amortització de l’immobilitzat (20.345.392) (20.406.534) (0,3%) 

Imputació de subvenc. d’innov. no facturat i d’altres 1.387.185 1.312.381 5,7% 
Deterioració i resultat per  alienacions 
immobilitzades 

(653.932) (331.996) 97,0% 

Altres resultats  467.068 124.210 276,0% 

Resultat d’explotació  (16.500.464) (30.292.839) 45,5% 

Ingressos financers 358.526 32.703 996,3% 

Despeses financeres (27.821.243) (25.311.972) 9,9% 

Diferències de canvi (29.625) (492) 5.921,3% 

Resultat financer (27.492.343) (25.279.761) (8,8%)

Resultat abans d’impostos (43.992.806) (55.572.600) 20,8% 

Resultat exercici operacions continuades (43.992.806) (55.572.600) 20,8% 

Resultat de l’exercici (43.992.806) (55.572.600) 20,8% 

Quadre 2 

Tal com s’ha indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització de 
l’exercici de 2012 ha comprés els epígrafs “Aprovisionaments”, “Despeses 
de personal” i “D’altres despeses d’explotació”. 

Aquestes despeses, per un import conjunt de 26.325.926 euros, 
representen el 35,0% de les despeses registrades amb càrrec al compte de 
pèrdues i guanys de 2012, i han disminuït en un 47,0% respecte a 
l’exercici anterior.  

5.4 Aprovisionaments 

La composició d’aquesta agrupació comptable, comparada amb la de 
l’exercici anterior, és la següent, en euros: 
 

Compte 2012 2011 Variació 

Compres de mercaderies 186.607 392.412 (52,4%)

Compres d’altres aprovisionaments 65.685 105.046 (37,5%)

Variació d’existències 3.369 98.269 (96,6%)

Variació d’existències altres aprovisionaments (6.082) (9.742) (37,6%)

Total 249.579 585.985 (57,4%)

Quadre 3 
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El saldo d’aquest compte ha estat revisat de conformitat, mitjançant una 
mostra representativa del 17,6% del seu import. 

5.5 Despeses de personal 

La composició de les despeses de personal de l’exercici de 2012 
comparada amb la de l’exercici anterior es mostra en el següent quadre 
expressat en euros. 

 
Compte 2012 2011 Variació 

Sous, salaris i assimilats 7.178.298 6.721.420 6,8% 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 2.120.784 2.025.067 4,7% 

Altres despeses socials 68.416 127.249 (46,2%)

Total 9.367.498 8.873.736 5,6% 

Quadre 4 

L’augment que s’aprecia en les despeses de personal, del 5,6%, ha estat 
motivat, fonamentalment, per les indemnitzacions derivades del  procés 
de comiat col·lectiu que comentarem més endavant. 

Durant l’exercici de 2012 no s’ha produït l’alta de cap treballador. 

Les retribucions satisfetes per CAC, SA, durant l’exercici de 2012 no han 
superat el límit de massa salarial autoritzat per la directora general de 
Pressupostos, en el seu informe de 28 de desembre de 2012, per import 
de 6.286.955 euros, emés una vegada conclòs el procés de comiat 
col·lectiu. Tot això, a fi de complir el que estableix l’article 30 de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2012. 

En aquest informe, igual com en exercicis anteriors, indiquem que CAC, 
SA no ha atés el requeriment efectuat per la directora general de 
Pressupostos de remetre els acords d’adhesió als convenis col·lectius que 
s’apliquen al personal. Per aquest motiu no s’ha emés l’informe 
preceptiu favorable previst en l’article 31.2 de la referí da Llei de 
Pressupostos. 

De la revisió d’una mostra de 18 expedients de personal, hem observat 
que en tres no figura el currículum del treballador, mentre que en dos 
més no consta la titulació requerida per al lloc de treball, circumstàncies 
que la Societat hauria d’esmenar. 

El passat 11 de juny de 2012, el Consell d’Administració de la Societat va 
acordar, a proposta de la directora general, la tramitació d’un expedient 
de comiat col·lectiu, per causes econòmiques i organitzatives, que es va 
posar en coneixement del comitè d’empresa el 6 d’agost de 2012, amb la 
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consegüent obertura d’un període de consultes amb els representants 
dels treballadors. 

El 6 de setembre de 2012, una vegada concloses les negociacions, els 
representants empresarials i socials acordaren l’extinció de 105 llocs de 
treball, com també la suspensió temporal de 10 contractes de treball, 
durant un termini màxim de sis mesos. Aquest acord va ser comunicat a 
l’autoritat laboral competent i la inspecció de treball hi va informar 
favorablement. 

El cost de les indemnitzacions acordades, sense tenir en compte les 
millores voluntàries, ha pujat a 1.172.816 euros. Aquestes millores 
voluntàries van ser autoritzades per la Direcció General de Pressupostos, 
per un import màxim de 300.000 euros, el 6 de setembre de 2012, d’acord 
amb el que preveu l’article 26.3 de la Llei de Pressupostos per a l’exercici 
de 2012. Pel que fa a aquestes millores, cal assenyalar que no en fa 
esment la nota 12.2 de la memòria, on s’informa del cost de les 
indemnitzacions pel procés de comiat col·lectiu, i que l’import satisfet ha 
estat de 307.800 euros, el que representa un excés de 7.800 en l’import 
autoritzat. 

Segons la informació subministrada per la Societat, s’han interposat 28 
demandes individuals en relació amb el procés de comiat col·lectiu, 
sense que en el moment de la realització del treball de camp (juny de 
2013) hi haja hagut cap pronunciament judicial al respecte o s’haja 
disposat d’informació addicional que permeta estimar raonablement els 
riscs derivats d’aquestes demandes, tal com informa la memòria en la 
nota 13. 

Hem revisat de conformitat una mostra d’onze treballadors afectats pel 
comiat col·lectiu, a fi de verificar l’adequada tramitació del procediment 
seguit per la Societat i el càlcul apropiat de les indemnitzacions 
satisfetes.  

5.6 Altres despeses d’explotació 

El saldo d’aquest epígraf, per import de 16.708.849 euros, es detalla en el 
quadre següent, elaborat en euros, i comparat amb el de l’exercici 
anterior. 
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Compte 2012 2011 Variació 
Altres serveis  8.650.691 10.343.549 (16,4%) 

Serveis de professionals independents  4.743.185 5.439.111 (12,8%) 

Reparacions i conservació 3.912.865 4.899.212 (20,1%) 

Subministraments 3.469.097 3.470.339 (0,0%) 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.310.425 6.041.684 (61,8%) 

Arrendaments i cànons 1.468.008 1.378.869 6,5% 

Altres tributs 1.216.742 1.119.435 8,7% 

Primes d’assegurança 587.452 623.866 (5,8%) 

Serveis bancaris i similars 113.238 140.043 (19,1%) 

Transports 56.722 146.928 (61,4%) 

Recerca i desenvolupament 3.992 0 - 

Altres despeses de gestió 0 2.189 (100,0%) 

Pèrdues, deterioració i variació de provisions  (9.823.568) 6.636.386 (247,7%) 

Total 16.708.849 40.241.611 (58,5%) 

Quadre 5 

Com s’observa en el quadre anterior, aquestes despeses d’explotació han 
experimentat una reducció significativa del 58,5% respecte a l’exercici 
anterior. Aquesta minoració s’ha degut, fonamentalment, al saldo 
negatiu de les despeses registrades en el compte “Pèrdues, deterioració i 
variació de provisions” i també per la disminució de les despeses 
registrades en el compte “Publicitat, propaganda i relacions públiques”. 
En relació amb aquestes darreres despeses, vegeu l’apartat 6.6.1 en què 
es comenta la rescissió del contracte de publicitat per a 2012. 

Correcció valorativa dels saldos deutors de la Fundació Palau de les Arts 

El saldo negatiu registrat en “Pèrdues, deterioració i variació de 
provisions”, per 9.823.568 euros, inclou 10.008.430 euros en concepte de 
reversió de la correcció valorativa registrada a 31 de desembre de 
l’exercici anterior, pels saldos deutors de la Fundació Palau de les Arts 
classificats per CAC, SA com de dubtós cobrament a causa de 
l’impagament dels imports estipulats en el contracte de cessió dels drets 
d’explotació del Palau de les Arts d’11 de desembre de 2007. 

En l’informe de fiscalització de 2011 es va posar de manifest que la 
correcció valorativa registrada per CAC, SA era insuficient per cobrir el 
risc d’impagament de la Fundació, ateses les escasses expectatives de 
cobrament, motiu pel qual la deterioració que calia comptabilitzar havia 
d’encloure la totalitat del deute, de 23.152.876 euros. 

La reversió de la correcció valorativa registrada el 2012 obeeix a la 
subscripció d’una addenda al contracte originari de 2 de juliol de 2012, 
per la qual la Fundació reconeix que deu a CAC, SA, en la data 
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expressada 24.850.739 euros i es compromet a tornar aquest deute en un 
termini de 15 anys, amb tres de carència. 

Pel que fa a això, cal assenyalar que el mer desplaçament i 
fraccionament del deute contret pel Palau en exercicis anteriors no 
incrementa les probabilitats de cobrament del deute acumulat, tenint en 
compte que no s’han presentat garanties dels imports que es deuen ni 
s’han justificat les circumstàncies per les quals no es van afrontar els 
pagaments en exercicis anteriors i sí que es podran satisfer en els 
terminis acordats. 

De manera que a 31 de desembre de 2012 no hi havia nous elements 
objectius distints als ja existents en exercicis anteriors, que 
fonamentaren la reversió de la correcció valorativa efectuada per la 
Societat i la no deterioració de la totalitat de l’import degut per la 
Fundació a 31 de desembre de 2012, per 25.776.957 euros. 

Això no obstant cal assenyalar la importància de l’Acord del Consell de 
Política Fiscal i Financera de 6 de març de 2013, segons el qual 
s’instrumenta una segona fase del mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors previst en el Real Decret Llei 4/2013, de 22 de 
febrer, en virtut del qual s’han inclòs deutes de la Fundació Palau de les 
Arts a favor de CAC, SA per 19.864.166 euros. 

En conseqüència, tenint en compte aquest fet posterior, la deterioració 
que hauria de comptabilitzar la Societat a 31 de desembre de 2012 pels 
saldos que deu la Fundació no hauria d’arribar al 100% del deute sinó 
únicament a la part que no es va abonar mitjançant el pla de pagaments 
i que era de 5.912.791 euros. 

La informació que conté la nota 17 de la memòria, relativa a fets 
posteriors, assenyala que la Societat ha estat inclosa en l’ampliació del 
mecanisme de finançament previst en l’Acord de 6 de març de 2012 del 
Consell de Política Fiscal i Financera, incloent-hi factures pendents per 
un import mínim de 19.912.000 euros, sense precisar que d’aquest import 
19.864.166 euros corresponen al Palau de les Arts. 

Quant a això, podem assenyalar com a fet posterior que el 2 d’agost de 
2013 CAC, SA ha cobrat amb càrrec al dit mecanisme 19.909.266 euros, 
dels quals 19.864.166 euros corresponen a factures de la Fundació Palau 
de les Arts. 

A més del que hem dit anteriorment, cal assenyalar que mitjançant la 
referida addenda al contracte de cessió dels drets d’explotació amb la 
Fundació, s’acorda una reducció significativa del cànon que ha de cobrar 
CAC, SA, que passa de ser un import anual fix de 5.500.000 euros més 
IVA, a un cànon fix anual de 1.000.000 d’euros, IVA exclòs, més un cànon 
variable del 50% dels ingressos que la Fundació obtinga per la realització 
d’esdeveniments en els espais del Palau, amb l’excepció de la renda que 
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la Fundació perceba per la cessió d’un annex a la Berklee College of 
Music. A títol d’exemple, el cànon variable de 2012 (període de nou 
mesos) ha pujat a 423.817 euros, més IVA. 

Aquesta reducció significativa en el preu del contracte, que ha estat 
motivada per les circumstàncies que s’exposen en l’informe de 
necessitat elaborat per la directora general el 30 de març de 2012, 
augmenta la desproporció existent entre els ingressos anuals que ha 
d’obtenir CAC, SA i l’amortització de l’exercici, que el 2012 ha pujat a 
6.356.510 euros. 

Contracte per a la prestació de serveis d’operador de l’Oceanogràfic i d’explotació 
dels seus serveis de restauració , marxandatge i càtering d’1 de març de 2002 

El contracte per a la gestió de l’Oceanogràfic, la vigència del qual estava 
previst que finalitzés el 13 de febrer de 2013, ha estat prorrogat de mutu 
acord de les parts fins a la formalització d’un nou contracte amb 
l’adjudicatari del procediment de contractació que CAC, SA tramite i 
licite durant 2013 o en tot cas, fins al 31 de desembre de 2013, segons què 
s’esdevinga abans. 

La contraprestació estipulada integra un cànon fix, que en l’exercici de 
2012 ha sigut d’1.951.643 euros, i un cànon variable, que ha pujat a 
1.524.256 euros. El cànon fix s’ha incrementat en un 2,2% respecte a 
l’exercici anterior mentre que el cànon variable s’ha vist reduït en un 
25,1% en haver disminuït el resultat net d’explotació de l’exercici. 

En relació amb les despeses en què incorre l’operador per compte de la 
Societat, continuem recomanant, tal com vam fer en exercicis anteriors, 
que els pressupostos anuals de despeses tinguen caràcter limitatiu per 
conceptes de despesa en lloc de vincular l’import globalment 
pressupostat. 

Igual com en l’exercici anterior, CAC, SA, no ha pogut atendre els 
pagaments mensuals de les despeses pressupostades i satisfetes per 
l’operador, motiu pel qual aquest ha deixat així mateix d’efectuar el 
pagament de la recaptació de la taquilla i d’aquells altres als quals es 
trobava obligat. A 31 de desembre de 2012, aquests pagaments i 
cobraments han estat cancel·lats per compensació de saldos. 

Conveni de col·laboració amb la fundació “Crecer jugando” 

El 10 d’octubre de 2012, CAC, SA, va subscriure un conveni de 
col·laboració amb la fundació “Crecer jugando”, en virtut del qual es 
comprometia a pagar 200.000 euros, mitjançant dos pagarés per import 
de 100.000 euros cadascun. L’objecte del conveni era el patrocini de la 
XIII edició de la campanya solidària “Un joguet, una il·lusió”. Així mateix, 
la Societat es comprometia a cedir les seues instal·lacions en el període 



Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2012 

235 

comprés entre el 5 de novembre de 2012 i el 6 de gener de 2013 per a la 
venda del bolígraf solidari de la campanya. 

Aquest conveni preveu prestacions pròpies del contracte de patrocini 
publicitari, per la qual cosa s’entén que hauria d’haver-se formalitzat 
mitjançant document contractual ajustat als principis del contracte 
onerós i d’haver-se sotmès als principis i regles previstos en el Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Quant als compromisos adquirits per la Fundació, de difondre i 
mencionar la marca de la Ciutat de les Arts i de les Ciències en els 
suports publicitaris relacionats amb el conveni, a fi que la Societat els 
puga aprovar prèviament, i quant a la presentació d’una memòria 
justificativa de la difusió realitzada de la col·laboració, cal assenyalar que 
en l’expedient no consta que la Fundació haja presentat la documentació 
anterior ni que la Societat l’haja requerida. Sobre aquesta qüestió, en 
l’expedient únicament consta un document sense signar dels resultats 
de la campanya de 2012-2013 promoguda per la Fundació. 

Contractes de serveis d’exercicis anteriors i pròrrogues automàtiques 

En la revisió de les despeses registrades en el compte “Serveis de 
professionals independents”, hem observat que algunes s’originen en 
contractes subscrits en exercicis anteriors a 2007 que han anat 
prorrogant-se de manera automàtica, per períodes superiors als terminis 
fixats originàriament. Aquestes pròrrogues automàtiques sense límit 
contravenen el que disposa l’article 23.1 del TRLCSP quant a la durada 
dels contractes i a la necessitat de sotmetre periòdicament a 
concurrència la realització de les prestacions contractades. 

Tot seguit es relacionen els contractes analitzats que s’han prorrogat de 
manera automàtica, en euros. 

 

Objecte contractual Any origen Despesa 
2012 

Serveis d’ocupació temporal 2004 363.900

Assistència tècnica Palau de les Arts 2004 79.763

Serveis de direcció del Museu de les Ciències 
Príncep Felip 

2000 139.125

Quadre 6 

En relació amb el contracte d’assistència tècnica de les obres del Palau de 
les Arts, reiterem el que hem indicat en l’Informe de l’exercici de 2011 
pel que fa a la necessitat, idoneïtat i oportunitat de donar-li continuïtat, 
considerant que les obres del Complex Ciutat de les Arts i de les Ciències 
es trobaven pràcticament finalitzades des de 2010. Així mateix, reiterem 
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el que vam indicar en l’informe de l’exercici anterior en relació amb la 
procedència de la contractació, mitjançant una empresa de treball 
temporal, dels treballs administratius de suport a aquesta assistència 
tècnica. Cal afegir que aquest contracte va finalitzar l’abril de 2012 

Amb càrrec al compte “Altres serveis” s’han registrat despeses per la 
prestació del servei de neteja dels continguts del Museu, per import de 
215.195 euros més IVA. Aquests serveis es van contractar en juliol de 
2009, per un període d’un any, prorrogable per anualitats fins a un 
màxim de tres anys. Això no obstant, a 31 de desembre de 2012 
continuava la vigència contractual perquè s’havia acordat una pròrroga 
fins a l’adjudicació d’un nou contracte. 

En fase d’al·legacions, la Societat manifesta que el 2013 ha finalitzat el 
contracte d’assistència tècnica del Palau de les Arts i ha licitat la 
contractació dels serveis de treball temporal i de neteja de continguts del 
Museu. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de CAC, SA, està subjecta al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 

La Societat té la consideració de poder adjudicador que no és 
l’Administració pública, definit en l’article 3.3 de la mencionada Llei. 

Això significa que, en la preparació dels contractes CAC, SA, haurà de 
seguir les regles establides en l’article 137 del TRLCSP, mentre que en 
l’adjudicació s’aplicarà allò que estipula l’article 190 per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada i l’article 191 per als contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en el 
TRLCSP, que són aplicables a tot el sector públic. 

6.2 Instruccions de contractació 

El 28 d’abril de 2008, la Comissió Executiva del Consell d’Administració 
de CAC, SA, va aprovar, en virtut del que disposa l’article 175 de l’LCSP, 
unes instruccions d’obligat compliment intern, que regulaven els 
procediments de contractació de la Societat per als contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. 

El 26 de març de 2012 es modificaren aquestes instruccions de 
contractació a fi d’adaptar-les al Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic i al Decret Llei 2/2011, de 30 de setembre, del Consell, de 
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Mesures Urgents de Règim Econòmic i Financer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional. 

El 12 de febrer de 2013, el Consell d’Administració va modificar 
novament les instruccions amb l’objecte de regular els procediments de 
publicitat de les adjudicacions, per tal d’adaptar-les al que preceptua 
l’article 191 del TRLCSP. 

Les instruccions de contractació finalment aprovades per la Societat han 
estat revisades de conformitat per aquesta Sindicatura de Comptes. 

6.3 Perfil de contractant 

El perfil de contractant es troba ubicat en la seu electrònica de la 
Societat, mitjançant la qual s’accedeix a la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat. 

6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per CAC, SA i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem 
elaborat el següent quadre, en el qual indiquem el nombre i l’import dels 
contractes adjudicats en l’exercici, detallats per tipus i procediment 
d’adjudicació. 

 

Tipus de contractes Procediment 
adjudicació 

Import adjudicació en 
euros 

(IVA exclòs)
Nombre 

Subministrament 

Obert 1.176.500 87,4% 3 50,0%

Negociat 170.069 12,6% 3 50,0%

Subtotal 1.346.569 100,0% 6 100,0%

Serveis 

Obert 885.485 78,7% 3 23,1%

Negociat 240.284 21,3% 10 76,9%

Subtotal 1.125.769 100,0% 13 100,0%
Total 2.472.338  19  

Quadre 7 

D’altra banda, CAC, SA, ha formalitzat durant el 2012 un total de 23 
convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades per al foment 
de diverses activitats culturals, esportives, d’investigació i cooperació. 

6.5 Revisió dels expedients de contractació 

Amb l’objecte d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació 
efectuada per CAC, SA, en l’exercici de 2012, hem seleccionat la mostra 
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detallada en el següent quadre elaborat en euros, que representa un 
82,0% de l’import total adjudicat en l’exercici. 
 

Núm.  Procediment 
d’adjudicació 

Objecte Preu 
adjudicació 

1/12 Obert Campanya publicitat 2012 667.287 

3/12 Obert Servei de conservació arquitectònica 218.197 

4/12 Obert Subministrament d’electricitat 1.100.000 

2012/10039073 
Negociat sense 

publicitat 
Servei de consultoria per a la definició de 
les condicions d’externalització  42.000 

  Total 2.027.484 

Quadre 8 

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

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, en la 
baremació i valoració en els procediments d’adjudicació que ho 
requerisquen, i en la justificació i motivació en el seu cas de les 
declaracions d’urgència i emergència, atès que representen una 
tramitació especial segons l’LCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al 
que s’estableix en les instruccions de contractació de CAC, SA. 

Així mateix, hem efectuat el seguiment de cinc contractes adjudicats en 
exercicis anteriors, que han estat vigents durant 2012 i que es mostren 
tot seguit, en euros. 
 

Núm. 
Procediment 
adjudicació Objecte 

Preu 
adjudicació 

Modificat Total 

3/11 Obert Servei d’animació 
científica 

430.000 - 430.000 

4/11 Obert 
Impressió i 
subministrament de 
publicacions 

160.000 - 160.000 

1/09 Negociat SP 
Obres d’urbanització de  
l’entorn del Pont de 
l´Assut de l´Or 

6.060.646 - 6.060.646 

1/06 Obert Execució obres Àgora i 
urbanització adjacent 

41.336.907 35.646.520 76.983.427 

1/05 Negociat SP Projectes i direcció 
d’obres de l’Àgora  

4.982.175 4.277.582 9.259.757 

  Total 52.969.728 39.924.102 92.893.830 

Quadre 9 
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En l’apartat següent detallem les incidències que s’han posat de manifest 
com a resultat de la revisió efectuada. Aquelles que representen un 
incompliment significatiu de la normativa d’aplicació s’assenyalen en 
l’apartat 3.3 de l’Informe, mentre que la resta d’incidències les hauran de 
tenir en compte els responsables de la Societat per tal de millorar la seua 
gestió  contractual. 

6.6 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

6.6.1 Contractes adjudicats en l’exercici de 2012 

Com a resultat de la revisió efectuada, hem observat les següents 
incidències de caràcter general, que afecten la totalitat o la major part 
dels contractes examinats. 

- Es recomana a la Societat que comprove l’obligació del contractista 
de mantenir un 2% de treballadors fixos discapacitats durant 
l’execució del contracte, tal com estableixen els plecs de clàusules 
administratives particulars. 

- A fi de comprovar el compliment adequat de les obligacions 
tributàries de l’adjudicatari, CAC, SA, ha de sol·licitar l’acreditació 
de l’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques, com estableix 
l’article 13 del Reglament de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

- La comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat de 
tres dels quatre expedients revisats s’ha efectuat fora del termini 
previst en l’Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

- Per a l’adequada gestió contractual, recomanem elaborar un 
certificat per l’encàrrec del registre d’entrada en què es relacionen 
la totalitat de les ofertes rebudes i la corresponent data de 
presentació. 

Campanya de publicitat de 2012 

El 21 de maig de 2012 es formalitza un contracte per a la campanya de 
publicitat de la Ciutat de les Arts i de les Ciències corresponent a 
l’exercici de 2012, per un import de 667.287 euros més IVA. El contracte, 
adjudicat mitjançant procediment obert, es troba subjecte a regulació 
harmonitzada. 

En la revisió dels criteris d’adjudicació, hem observat que els plecs de 
clàusules administratives no precisen amb el suficient detall les millores 
que ha de presentar el contractista, la valoració de les quals representa 
un 10% del total. 
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Quant a l’execució contractual, cal assenyalar que amb data d 23 de juliol 
de 2012, el contractista va comunicar a CAC, SA, la seua intenció de 
resoldre el contracte per falta de pagament del deute vençut 
corresponent a la campanya de publicitat de 2011, per 516.654 euros més 
IVA. A tal efecte, a l’agost es deixaren de prestar els serveis contractats i 
la campanya es va tancar el 15 de setembre de 2012. Posteriorment, el  18 
d’abril de 2013, CAC, SA i el contractista acordaren l’import finalment 
executat del contracte, per 385.336 euros més IVA. 

Servei de conservació arquitectònica 

Amb data de 3 d’octubre de 2012 es va formalitzar un contracte, per 
218.197 euros més IVA, per a la prestació del servei de conservació 
arquitectònica des del 16 d’octubre de 2012 fins al 15 d’octubre de 2013, 
prorrogable per un any. Aquest contracte, subjecte a regulació 
harmonitzada, es va adjudicar mitjançant procediment obert. 

En relació amb l’adequada execució  contractual, cal assenyalar que 
mitjançant escrit de 17 d’abril de 2013, CAC, SA requereix al contractista 
la presentació de determinada documentació prevista contractualment, i 
que posteriorment, mitjançant escrit de 13 de maig de 2013, el 
contractista sol·licita la resolució contractual ja que CAC, SA no ha 
satisfet cap de les factures presentades amb caràcter mensual des de 
l’inici del contracte. A tal efecte, el 27 de maig de 2013 totes dues parts 
han acordar resoldre el contracte amb efectes des de l’1 de juny de 2013, i 
han fixat l’import dels serveis prestat fis a aquesta data en 120.585 euros 
més IVA. 

Subministrament d’electricitat 

Després del procediment de contractació obert, CAC, SA va formalitzar el 
15 d’octubre de 2012 un contracte per al subministrament elèctric de la 
Ciutat de les Arts i de les Ciències, exclòs l’Oceanogràfic, per al període 
comprés del 16 d’octubre de 2012 al 15 d’octubre de 2013, prorrogable per 
un any. En el contracte es va acordar que la retribució es realitzaria 
segons preus unitaris, i que l’import d’una anualitat s’estimava en 
1.100.000 euros més IVA. 

En la revisió de l’expedient s’ha posat de manifest que s’hi ha considerat 
com a valor estimat del contracte l’import d’una anualitat, per 1.100.000 
més IVA, sense tenir en compte la pròrroga contractualment prevista, 
motiu pel qual no s’ha atès al que disposa l’article 88 del TRLCSP. 

En l’expedient no hi ha constància que els requeriments d’esmena 
efectuats a diversos licitadors i a l’adjudicatari s’hagen realitzat dins els 
terminis legals. Per la seua banda, el termini d’adjudicació supera de 
manera significativa el termini màxim de quinze dies previst en l’article 
161 del TRLCSP. 
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Servei de consultoria per a la definició de l’externalització 

El 14 de novembre de 2012 CAC, SA, va subscriure un contracte per a la 
prestació del servei de consultoria a fi de definir les condicions 
d’externalització de la gestió de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, per 
un import de 42.000 euros més IVA. El contracte es va adjudicar 
mitjançant un procediment negociat sense publicitat per raó de la 
quantia. 

L’informe de necessitat, d’1 d’octubre de 2012, indica que, si bé aquests 
treballs ja han estat realitzats per CAC, SA, en una primera aproximació, 
es requereix una signatura professional de reconegut prestigi que 
consolide l’anàlisi prèvia realitzada i, en funció d’aquesta, adapte el plec 
desenvolupat fins avui per CAC, SA. 

Quant als criteris de valoració, hem observat que s’hi valora amb 30 
punts el coneixement del mercat, quan aquest criteri entenem que 
s’hauria d’utilitzar com criteri de solvència tècnica, no com a criteri 
d’adjudicació. Pel que fa a la ponderació de l’oferta econòmica, amb una 
valoració de 40 punts, recomanem que arribe, almenys, al 50% del total. 

Respecte a la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, cal 
assenyalar que els criteris diferents del preu, amb una puntuació del 
60%, han estat determinants en l’adjudicació, sense que la valoració que 
se n’ha efectuat  en l’informe tècnic de valoració es trobe suficientment 
justificada en l’expedient. 

Pel que fa a l’execució contractual, en el contracte es preveuen set fases 
que caldrà desenvolupar en cinc setmanes, per bé que, abans que vença 
el termini, s’acorda una pròrroga d’execució fins al 27 de desembre de 
2012, per al lliurament dels treballs acordats en les quatre primeres 
fases, així com els aspectes bàsics de la cinquena fase relativa als models 
de gestió per a cada alternativa. Així mateix, s’acorda que el primer 
pagament, per 31.500 euros més IVA s’efectuarà quan es definisca el 
model de gestió, després de la signatura de l’acta de conformitat. 

El 18 de gener de 2013 el contractista va lliurar a CAC, SA, una memòria 
comprensiva dels treballs acordats per executar-los fins al 27 de 
desembre que ha estat rebuda de conformitat per la Direcció General. 

No obstant això, segons que consta en l’informe tècnic de valoració 
d’aquests treballs, de 16 de maig de 2013, des del 27 de desembre de 2012 
se li han anat comunicant al contractista determinades insuficiències i 
debilitats perquè les esmene, considere i millore. El 12 de juny de 2013 
s’ha subscrit acta de conformitat del primer lliurament dels treballs 
contractats. 

 



Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2012 

242 

6.6.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

Servei d’animació científica 

En l’exercici de 2012, CAC, SA ha exercit el dret que tenia de prorrogar 
aquest contracte. 

Impressió i subministrament de publicacions 

Durant l’exercici fiscalitzat, CAC, SA, prèvia comunicació als dos 
adjudicataris, ha optat per no prorrogar el contracte i per donar per 
finalitzada la relació contractual. 

Urbanització de l’entorn del pont de la Serradora 

Aquest contracte es va subscriure l’1 de setembre de 2009, per import de 
6.060.646 euros, per a urbanitzar l’entorn del pont de la Serradora o 
l’Assut de l’Or. 

Pel que fa a l’execució del contracte, hem d’assenyalar que el director 
d’obra va presentar el 6 de setembre de 2010 un certificat final parcial i 
l’acta de recepció parcial es va signar el 25 d’octubre, amb partides 
pendents d’executar sense valorar i que es va atorgar un nou termini 
d’execució fins al 31 de desembre de 2010. Com ja vam posar de manifest 
en l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, en setembre de 2012 
estaven pendents d’execució tant les partides aplegades en l’annex com 
les aprovades mitjançant preus contradictoris, sense que s’acrediten en 
l’expedient les causes del retard en l’execució. 

Amb un retard de dos anys pel que fa al nou termini concedit d’execució, 
el 31 de desembre de 2012, la direcció d’obra emet el segon certificat final 
parcial d’obra en el qual s’indica que s’han esmenat els aspectes 
relacionats en el primer certificat final parcial. S’hi inclou una llista 
sense valorar de partides pendents d’execució. 

Posteriorment, el 8 de maig de 2013, es va formalitzar un document de 
liquidació del contracte en el qual s’indicava que el valor certificat per 
5.937.383 euros més IVA era el valor final de les obres d’acord amb el 
càlcul realitzat per la direcció facultativa. Vist que, en aquell moment, 
l’expedient no contenia la informació necessària a fi de valorar l’obra 
finalment executada i les unitats pendents d’execució, així com les 
desviacions produïdes sobre el pressupost inicial, aquesta Sindicatura va 
sol·licitar a la Societat l’esmentada valoració. 

En juliol de 2013, la Societat va facilitar a aquesta Sindicatura l’informe 
emés per la direcció d’obra del 30 de juny de 2013 en el qual es detallen 
les partides executades en virtut dels preus contradictoris, per 1.179.358 
euros, les partides corresponents a excessos de ponderació, per 503.672 
euros, les unitats no executades, per 965.987 euros, i els decrements de 
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ponderació per 840.307 euros. Tot això suma l’import del certificat final 
d’obra per 5.937.383 euros, més IVA. 

Obres a l’Àgora o urbanització adjacent 

Com es va posar de manifest en l’Informe de fiscalització de l’exercici 
anterior, en setembre de 2012 les obres estaven pendents de finalització, 
sense que constés en l’expedient l’acreditació de les causes de la 
demora; així mateix s’hi indicava que les obres es van paralitzar en 
diverses ocasions per a la celebració d’esdeveniments en les 
instal·lacions de l’Àgora. 

Després de la certificació parcial final de les obres emesa pel director 
d’obres en gener de 2012, es van iniciar els treballs d’esmena previstos 
en l’esmentada certificació, la finalització dels quals estava prevista en 
agost de 2012. Després de successives ampliacions de termini 
autoritzades per CAC, SA, l’1 de febrer de 2013 se li comunica al 
contractista la decisió de la Societat de suspendre les obres per causes 
econòmiques que fan inviable finalitzar-les. 

El 7 de febrer de 2013, la direcció d’obra emet el segon certificat final 
parcial d’obra en el qual assenyala que s’han esmenat les deficiències 
observades en el primet certificat final parcial d’obra i que s’han 
executat totes les obres previstes en el projecte modificat aprovat el 
2009, amb l’excepció d’una llista de treballs que no es valoren. Igual com 
en l’expedient anterior, aquesta Sindicatura ha sol·licitat a la Societat la 
valoració d’aquestes partides incloses en la modificació aprovada el 2009, 
que han estat quantificades en 8.450.267 euros, més IVA. 

Les obres incloses en aquest segon certificat final parcial d’obra es van 
rebre el 7 de març de 2013, mentre que les unitats pendents van quedar 
suspeses temporalment des de l’1 de febrer de 2013, com s’ha indicat 
anteriorment, a excepció de les corresponents a l’estructura mòbil i al 
seu sistema d’accionament, per 2.433.142 euros més IVA. 

A continuació mostrem les variacions produïdes en el pressupost 
d’execució de les obres: 
 

Pressupost execució Data Venciment Euros 
Contracte originari 2006 2007 41.336.907
Modificat  2009 2010 35.646.520
Partides no executades  2013 2013 (8.450.267)

Import a executar 68.533.160
Import certificat   83.380.136
Revisió de preus   (4.461.892)
Import certificat sense revisió preus   78.918.251

Desviació sobre l’import a executar 15,1%

Quadre 10 



Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2012 

244 

Com es pot observar en el quadre anterior, les desviacions d’execució 
sobre el projecte modificat han estat del 15,1%. Aquestes modificacions 
no han estat documentades ni aprovades prèviament per l’òrgan de 
contractació de CAC, SA, mitjançant la tramitació del consegüent 
expedient de modificació contractual. En conseqüència, no s’han 
acreditat les raons que han motivat la necessitat d’executar o no les 
unitats d’obra previstes en el projecte, ni el director d’obra ha presentat 
una proposta tècnica a tal efecte que aplegue l’import aproximat de la 
modificació així com la descripció de les obres que cal realitzar. 
Finalment, no s’ha acreditat la suficiència financera de la Societat per al 
finançament d’aquesta modificació. En conseqüència, no s’han atés els 
principis generals de contractació d’aplicació a la Societat. 

Finalment cal assenyalar que durant 2012 els ingressos bruts obtinguts 
per la celebració d’esdeveniments a l’Àgora han estat de 114.463 euros. 
Actualment la Societat es troba immersa en un pla d’externalització, al 
qual hem fet referència en diferents apartats d’aquest Informe, de la 
viabilitat del qual dependrà la rendibilitat d’aquesta inversió i de la resta 
d’inversions que integren la Ciutat de les Arts i de les Ciències. 

Projecte i direcció d’obres de l’Àgora 

La vigència d’aquest contracte es troba vinculada al contracte comentat 
anteriorment. 

6.6.3 Contractes menors 

Durant l’exercici 2012, els contractes menors de CAC, SA han pujat a 
796.749 euros, segons la informació facilitada per la Societat. Com a 
resultat de la revisió efectuada, s’han posat de manifest els aspectes 
següents: 

- S’han renovat les sis pòlisses d’assegurança de danys dels edificis 
de l’Umbracle, Hemisfèric i Museu de manera independent, amb el 
mateix proveïdor, per un import conjunt de 168.491 euros. 
Addicionalment s’han renovat dues pòlisses d’assegurança de 
responsabilitat civil, contractades de manera independent en 
l’exercici 2000 amb el mateix proveïdor per un total de 22.758 euros 
i s’ha formalitzat un contracte menor amb un altre proveïdor per 
8.552 euros. 

 Al respecte, la Societat hauria d’haver observat el que disposen els 
articles 23 del TRLCSP quant a la prohibició de pròrroga dels 
contractes menors i el 86 quant al fraccionament de l’objecte 
contractual. 

- En un 33,3% dels casos revisats, l’òrgan competent ha autoritzat la 
despesa amb posterioritat a l’execució. 
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6.7 Anàlisi dels convenis subscrits en l’exercici 

El 30 d’abril de 2012, CAC, SA subscrigué un conveni de col·laboració amb 
València Club d’Atletisme (VCA), en virtut del qual es comprometia a 
pagar 400.000 euros, 200.000 euros a la signatura del conveni i els 200.000 
euros restants l’1 de juliol de 2012. En contraprestació, VCA es 
comprometia a difondre la participació de CAC, SA, en totes les activitats 
que realitzés. 

Aquest conveni preveu prestacions pròpies del contracte de patrocini 
publicitari, raó per la qual hauria d’haver-se formalitzat mitjançant 
document contractual ajustat als principis del contracte onerós i 
d’haver-se sotmès als principis i regles previstos en el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la preparació i 
adjudicació dels contractes. 

En relació amb l’execució adequada del conveni, no consta en l’expedient 
la supervisió que CAC, SA, ha d’efectuar de les accions publicitàries 
acordades i aplegades en l’annex del conveni. Quant a la memòria que 
ha de presentar VCA de la difusió de les actuacions publicitàries, cal 
assenyalar que en l’expedient consta un informe denominat “Contracte 
de patrocini” subscrit el 31 de desembre de 2012 en el qual es valoren les 
referides actuacions publicitàries en 600.000 euros, sense que s’hi 
identifique qui signa l’expressat document. 

7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat les incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, i també que els 
responsables de CAC, SA, han d’adoptar mesures correctores per a evitar 
que es repetisquen en exercicis futurs. 

A més, s’escau efectuar les recomanacions que s’indiquen tot seguit, tot 
destacant prèviament les realitzades en informes d’anys anteriors que 
han estat ateses per la Societat. 

Hem de destacar que CAC, SA, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de 
Comptes de 18 de juliol de 2013, ens ha traslladat les mesures adoptades 
a fi d’atendre les incidències assenyalades en l’informe de l’exercici 
anterior, que han estat objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització. 

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

a.1) Les instruccions de contractació regulen el termini quan els 
expedients es tramiten abreujadament. 
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a.2) Els informes utilitzats per la Mesa de Contractació per efectuar 
l’adjudicació els firma qui els realitza. 

a.3) En els expedients de contractació consta el valor estimat dels 
contractes. 

a.4) S’han liquidat les obres d’urbanització de l’entorn del pont de 
l’Assut de l’Or. 

a.5) S’ha formalitzat la finalització i lliurament de les obres de 
l’Àgora. 

b) Considerem oportú mantenir les recomanacions següents que ja 
proposàvem en informes d’exercicis anteriors: 

b.1) Haurien d’avaluar-se al tancament de cada exercici els 
possibles indicis de deterioració  de valor dels elements que 
formen part de l’immobilitzat i deixar-ne constància. 

b.2) La informació proporcionada en la memòria milloraria si s’hi 
inclogués l’import pendent de pagament per operacions 
d’immobilitzat que al tancament de l’exercici supera el 
termini màxim legal (apartat 5.1.f). 

b.3) S’hauria de documentar formalment la cessió a CAC, SA dels 
terrenys integrats en els voltants del Palau de les Arts, Museu i 
Planetari, de manera que es concreten els termes i condicions 
d’aquesta cessió, (apartat 5.2.a). 

b.4) CAC, SA, en elaborar els seus pressupostos, hauria de 
classificar els terrenys que conformen la “Parcel·la M3” d’acord 
amb el que disposa la norma de valoració 7.1 del Pla General 
de Comptabilitat (apartat 5.2 b). 

b.5) Com s’indica en l’apartat 6.6.2, la Societat hauria d’examinar 
les circumstàncies que han donat lloc al retard en el pont de 
l’Assut de l’Or i en el cas que corresponga, exigir als 
responsables la indemnització que corresponga. 

c) Les recomanacions següents incideixen sobre altres aspectes que la 
fiscalització de l’exercici ha posat de manifest: 

c.1) D’acord amb el que assenyala l’apartat 5.1 g), el Consell 
d’Administració hauria de reunir-se anualment amb la 
periodicitat establida en els estatuts. 

c.2) Segons el que assenyala l’apartat 5.4, haurien d’actualitzar-se 
els expedients de personal. 
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c.3) Recomanem que en els expedients de contractació conste un 
certificat elaborat per l’encarregat del registre d’entrada en el 
qual es relacionen la totalitat de les ofertes rebudes i la data 
en què s’hi van presentar (apartat 6.6.1). 

c.4) Per tal de millorar la gestió contractual, s’hauria de tenir en 
compte el que s’ha indicat en l’apartat 6.6.1 en relació amb els 
criteris de valoració dels serveis de consultoria. 

c.5) Les desviacions en l’execució de les obres de l’entorn del pont 
de la Serradora, que assenyalem en l’apartat 6.6.2 s’haurien 
d’haver documentat contractualment en temps i forma. 




