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1. OBJECTIUS  

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de 
l'activitat financera del sector públic valencià, així com els comptes que 
la justifiquen. Dins d'aquest sector públic, d'acord amb el que disposa 
l’article 2.1.a de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, 
es troba la societat mercantil Ciutat de la Llum, SAU, d'ara en avant CDL 
o la Societat. 

En virtut del que disposa l’article 8.3 del citat text legal i en l'article 56 del 
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, l'informe per 
realitzar tindrà per objecte determinar si els comptes anuals de l'exercici 
2012 de CDL es presenten 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. 

D'acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2013, aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes en la sessió efectuada el dia 20 de 
desembre de 2012, la fiscalització s'ha centrat en les àrees “D’altres 
despeses d’explotació" i "Despeses de personal", així com en l'àrea de 
contractació. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació d'aquells 
components de control intern  que estiguen relacionats amb les àrees 
objecte d'examen i un seguiment de les circumstàncies expressades en 
els apartats de conclusions i recomanacions de l'informe de fiscalització 
de l'exercici anterior, esmentant el seu grau de resolució o compliment, i 
repetir-ne aquelles que pertoquen. 

En l'Informe s'indiquen les mesures que ha d'adoptar CDL per tal de 
millorar la seua gestió economicofinancera en exercicis futurs, i al 
mateix temps s'expressen, si cal, les infraccions o irregularitats 
manifestades al llarg de la fiscalització, amb l'abast indicat en l'apartat 2 
de l'Informe. 

Complint el que preveuen els articles 11 i 14.6 de la Llei 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, la fiscalització s'ha realitzat de tal 
manera que permeta que en l'Informe s'oferisquen les dades necessàries 
per a obtenir un judici suficient sobre la qualitat i regularitat de la gestió 
economicofinancera de CDL. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ  

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de CDL els componen el 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 aqueixa data, 
presentats segons els models abreujats. 

 D'acord amb la normativa aplicable, aquests comptes foren 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, 
(IGG) el 28 de juny de 2013, juntament amb l’informe d’auditoria de 
comptes anuals, documents que s'adjunten. 

 Juntament amb els comptes anuals de CDL, l'IGG ha presentat l'informe 
d'auditoria de comptes anuals que, atenent al que estableix la Llei 
d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza amb la 
col·laboració d'una empresa privada que es concreta a l'efecte. 

 De conformitat amb els objectius descrits en l’apartat 1, en la 
fiscalització efectuada hem revisat els epígrafs “D’altres despeses 
d’explotació” i "Despeses de personal" del compte de pèrdues i guany, 
així com comprovar la correcta formalització i la presentació de cada un 
dels documents que conformen els comptes anuals. 

 També hem realitzat un seguiment de les conclusions generals i 
recomanacions expressades en l'Informe de fiscalització de l'exercici 
anterior. Pel que fa al compliment de la legalitat, hem revisat la 
contractació, així com els aspectes més rellevants establits en la 
normativa específica i d'aplicació general a les empreses de la 
Generalitat. 

 D’acord amb això, hem fet les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents de conformitat amb els Principis i normes d’auditoria 
del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol, i amb les normes tècniques 
de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura aplegades en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit a realitzar proves selectives, revisar el 
control intern i altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, 
tenint en compte els objectius que perseguíem i l’abast assenyalat adés. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

 Segons els objectius de la fiscalització que indiquem en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament que descrivim en l’apartat 2.1, en relació amb les àrees 
fiscalitzades i l'activitat contractual, hem revisat si la CDL ha complit la 
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legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics durant l’exercici 
acabat el 31 de desembre de 2011, així com si la formalització i 
presentació dels comptes anuals ha sigut l'adequada. 

 Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, si 
s’han complit els aspectes rellevants que 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 l'Acord de 24 
d'octubre de 2000 del Govern Valencià pel qual s'autoritza a la Societat 
Parc Temàtic d'Alacant, SA, per a constituir una societat d'economia 
mixta denominada Ciutat de la Llum, SA. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que indiquem en 
l’apartat 2.1 de l'Informe, no s’han posat de manifest circumstàncies que 
afecten significativament l’adequació dels comptes anuals de CDL, als 
principis comptables aplicables i l'adequada presentació dels comptes 
anuals. 

No obstant això, d'acord amb el que detallem en l'apartat 4.3 de 
l'Informe, com a conseqüència d'una Decisió de la Comissió Europea, 
CDL té molt limitada la continuació de l'activitat de construcció, posada 
en marxa, explotació i promoció del complex que gestiona i, al mateix 
temps, ha de tornar les ajudes rebudes per un import de 265.089.599 
euros i, en el supòsit que no fos possible realitzar la liquidació i venda 
dels seus actius, el cessament de l'activitat i l'extinció de la societat de 
capital. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

 Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast que descrivim en 
l’apartat 2.2, no s’han posat de manifest durant l’exercici 2012 
incompliments rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons 
públics amb relació a les àrees fiscalitzades. 

 Independentment de la conclusió anterior, cal dir que s’han fet, o estan 
pendents de fer-se, pagaments per uns imports significatius que superen 
el termini que fixa la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, (LMOC) tal com hem manifestat en l’apartat 5.4 de l'Informe. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte social 

Mitjançant l’Acord del Govern Valencià de 24 d’octubre de 2000, s’acorda 
la constitució de la CDL i s’aproven els seus estatuts. I es configura com 
una societat anònima que es regirà per les normes de dret privat 
aplicables a aquest tipus de societats de capital i que es considera 
empresa de la Generalitat d’acord amb l’article 5 de l'LHPGV. 

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

- La promoció, organització, gestió i contractació de totes aquelles 
activitats que requerisca la construcció, posada en funcionament i 
explotació de l’actuació denominada Ciutat de la Llum, delimitada 
en el Pla Especial Director d’Usos i Infraestructures “Ciutat de la 
Llum” en l’àmbit qualificat com a sòl lúdic i recreatiu, en el terme 
municipal d’Alacant, i de totes aquelles instal·lacions i activitats 
que hi haja a la Ciutat de la Llum o s’hi desenvolupen. 

- La construcció, posada en funcionament i explotació 
d’instal·lacions audiovisuals i cinematogràfiques de qualsevol 
gènere, i també la construcció, instal·lació, gestió i explotació de 
totes aquelles activitats que tinguen relació amb l’hostaleria i el 
lleure; tot això ho podrà portar a cap la Societat, bé siga de manera 
directa o mitjançant cessió a tercers, en qualsevol de les formes 
jurídicament permeses. 

Actualment el capital social de la Ciutat de la Llum puja a 104.270.700 
euros, representat per 1.737.845 accions nominatives, de 60 euros de 
valor nominal cadascuna, propietat al 100% de la Societat Projectes 
Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU (SPTCV). 

Els òrgans de govern de la Societat són la Junta General d’Accionistes i el 
Consell d’Administració. En l'article 20.1 dels estatuts s'estableix que el 
Consell d'Administració es reunirà almenys una vegada cada tres mesos, 
però hem comprovat que en l'any 2012 tan sols es van fer dues reunions 
en el primer trimestre, sense que se'n realitzés cap en la resta dels 
trimestres de l'any. 

El 9 de desembre de 2008 la CDL va constituir la Fundació Centre 
d’Estudis Ciutat de la Llum, que té per objecte desenvolupar i executar 
activitats relacionades amb la indústria, la cultura, l’educació i la 
investigació en arts i ciències audiovisuals, televisives i 
cinematogràfiques que tinguen lloc en el complex Ciutat de la Llum. 
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4.2 Activitat que s’ha desenvolupat en l’exercici 

La memòria dels comptes anuals de l'exercici indica les activitats més 
significatives realitzades durant l'any 2012 que de manera resumida són 
les següents: 

- Manteniment de les instal·lacions i edificacions. 

- Explotació en fase de prova de les instal·lacions audiovisuals i 
cinematogràfiques finalitzades. 

- Supervisió i suport a la Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la 
Llum per a la gestió del Centre d’Estudis. 

- Desenvolupament de les activitats del la Film Comission. 

- Activitats de promoció del complex industrial audiovisual Ciutat 
de la Llum i del Centre d’Estudis. 

- Supervisió de la gestió del Complex Industrial Audiovisual. 

4.3 Actuacions de la Unió Europea respecte a CDL 

El 10 de maig de 2012 la Comissió Europea va trametre a la representació 
permanent d'Espanya davant la Unió Europea la Decisió de la Comissió 
relativa a les ajudes d'Estat concedides per les autoritat valencianes a 
CDL. 

La Comissió de la Unió Europea, en la seua Decisió de 8 de maig de 2012, 
va declarar incompatible amb l'article 108 del Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea les ajudes concedides a CDL per a construir el 
complex audiovisual "Ciutat de la Llum", en la qual n'ordenava la 
devolució i, en el cas de no resultar possible, la total liquidació i venda 
dels seus actius i el cessament de l'activitat i extinció de la societat de 
capital. 

La Decisió de la Unió Europea indica que el capital social inicial i les 
ampliacions del capital social, per un import de 94.459.719 euros, els 
terrenys assignats a CDL per valor de 9.800.040 euros, els préstecs 
participatius per un import de 115.000.000 d'euros, els préstecs 
convertibles en accions emesos des de 2008 per un total de 45.829.840 
euros, van ser concedits de forma il·legal a CDL abans del 31 de desembre 
de 2010, així com qualsevol incentiu atorgat als productors 
cinematogràfics sota la condició que el rodatge s'efectués a la Ciutat de 
la Llum, vulneren el que disposa l'article 108.3 del dit Tractat i 
constitueixen una ajuda incompatible amb el mercat interior. 

L'import total de les ajudes concedides a CDL fins al desembre de 2010 
pugen a la xifra de 265.089.599 euros i en la Decisió s'expressa que 
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Espanya haurà de recuperar del beneficiari les ajudes indicades en el 
paràgraf anterior. 

Les quantitats pendents de recuperar meritaran interessos des de la data 
en què es van posar a disposició del beneficiari fins a la seua recuperació 
i es calcularan sobre una base composta d'acord amb el capítol V del 
Reglament CE) núm. 794/2004 del Consell. 

La recuperació de les ajudes esmentades serà immediata i efectiva, i 
caldrà cancel·lar tots els pagaments pendents de l'ajuda mencionada 
amb efectes que s'hauran de comptar des de la data en què s'ha adoptat 
aquesta Decisió, en la qual s'indica que s'ha d'aplicar en un termini de 
quatre mesos, a partir de la data de la seua notificació i que en un 
termini de dos mesos, s'hauria de facilitar a la Comissió Europea la 
informació següent: 

- L'import total, principal i interessos que s'ha de recuperar de cada 
beneficiari. 

- Una descripció detallada de les mesures ja adoptades i previstes 
per al compliment de la Decisió. 

- Els documents que demostren que s'ha ordenat al beneficiari la 
devolució de l'ajuda. 

S'estableix l'obligació de mantenir informada la Comissió Europea de 
l'avanç de les mesures adoptades fins que haja conclòs la recuperació de 
les ajudes concedides, així com de les que s'han previst per al 
compliment del que disposa la Decisió. 

La Decisió de la Comissió de la Unió Europea, notificada el dia 10 de maig 
de 2012, resulta executiva des de la seua notificació, amb independència 
dels recursos formulats per CDL, SPTCV que és el seu únic accionista i el 
Regne d'Espanya, que actualment es troben pendents de resolució 
judicial, havent-se acabat la fase escrita i restant a l'espera de 
l'assenyalament de la vista. 

Tenim constatació que en data 13 de febrer de 2013, el Consell 
d'Administració de CDL va acordar el cessament de la continuïtat dels 
negocis de la Societat relatius a l'activitat industrial audiovisual duta a 
terme en el complex i mantenir l'activitat necessària per a complir la 
Decisió de la Comissió Europea. 

Els representants de CDL estan negociant amb la Comissió Europea la 
forma de realitzar la venda dels actius i, amb aquesta finalitat, se li han 
notificat els plecs de venda perquè els aprove, en els quals es planteja 
l'adjudicació a l'oferta econòmicament més avantatjosa. Posteriorment, 
després de vendre els seus actius, la Societat mercantil es dissoldrà. 
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Tenim constància que s'han mantingut  diverses reunions i 
comunicacions amb la Direcció General de Competència. Organisme 
encarregat de la Comissió Europea per al seguiment del compliment de 
la Decisió i podem comentar les circumstàncies següents: 

- La Comissió Europea ha acceptat la possibilitat de vendre 
ordenadament els actius de CDL perquè restituïsca els imports 
percebuts d'SPTCV amb el producte de la venda. 

- Tal plantejament deriva de l'exigència comunitària de la liquidació 
de la Societat en el cas que l'actiu no fos suficient per a dur a 
terme la restitució de la inversió realitzada i declarada 
incompatible amb el Tractat. 

- En aquest sentit s'ha proposat a la Comissió Europea un procés de 
venda ordenada dels actius mitjançant un procediment que 
garantisca la màxima publicitat i concurrència i liquidació de CDL, 
per mitjà del corresponent procés concursal, si cal. 

- La Comissió Europea es troba analitzant el plec de clàusules 
administratives que ha de regir el procés de venda elaborat per 
SPTCV i CDL, i en valora la comptabilitat i adequació per a complir 
la Decisió de referència i per a determinar si aquesta venda podria 
comportar la transmissió de l'obligació de restitució de l'ajuda a 
l'adquirent dels actius. 

 En data 26 de març de 2013, es va trametre el corresponent escrit 
contestant les distintes observacions formulades per la Comissió 
Europea en relació amb el dit plec i la situació actual d'altres 
procediments que afecten el complex cinematogràfic. 

 El 14 de maig de 2013 es va mantenir una reunió en la seu de la 
Comissió Europea amb els representants de la unitat d'execució de 
la Decisió per tal d'aclarir, completar i explicar les observacions de 
la Comissió Europea al plec. 

 Els temes de major interès en els quals es va centrar la reunió van 
ser la possibilitat de subdividir en major nombre de lots els actius 
objecte de venda, i la possibilitat de suprimir el tipus mínim de 
venda establit en el plec per a la primera de les subhastes 
previstes. Les dues qüestions estan pendents de resoldre. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

Tot seguit, expressat en euros, mostrem el balanç de la CDL a 31 de 
desembre de 2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici 
anterior: 

 

ACTIU 31/12/2012 31/12/2011 Variació 

ACTIU NO CORRENT 0 149.275.067 (100,0%)

Immobilitzat intangible 0 64.894 (100,0%)

Immobilitzat material 0 149.206.910 (100,0%)

Inversions financeres a llarg termini 0 3.263 (100,0%)

ACTIU CORRENT 144.844.052 2.880.956 4.927,6% 

Actius no comercials mantinguts per a la venda 144.146.962 0 - 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 391.459 853.220 (54,1%)

Inversions financeres a curt termini 53.612 73.206 (26,8%)

Periodificacions a curt termini 239.854 1.944.409 (87,7%)

Efectiu i actius líquids equivalents 12.165 10.121 20,2% 

Total actiu 144.844.052 152.156.023 (4,8%)

  

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

PATRIMONI NET (69.453.974) (48.461.971) 43,3% 

Fons propis (69.453.974) (48.461.971) 43,3% 

PASSIU NO CORRENT 0 180.942.280 (100,0%)

Provisions a llarg termini 0 374.072 (100,0%)

Deutes a llarg termini 0 234.287 (100,0%)

Deutes amb empreses del grup i assoc. a L/T 0 180.333.921 (100,0%)

PASSIU CORRENT 214.298.026 19.675.714 989,1% 

Provisions a curt termini 1.354.615 0 - 

Deutes a curt termini 223.020 5.258.254 (95,8%)

Deutes amb empreses del grup i assoc. A C/T 202.788.312 4.732.166 4.185,3% 

Creditors comercials i d'altres comptes per pagar 9.932.079 9.685.294 2,5% 

Total patrimoni net i passiu 144.844.052 152.156.023 (4,8%)

Quadre 1 
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En relació amb l'epígraf de l'"Immobilitzat intangible", interessa ressaltar 
que CDL va rebre de l'SPTCV, en virtut del Conveni de 8 de maig de 2006, 
la cessió gratuïta d'una nau industrial que posteriorment va ser cedida a 
l'empresa adjudicatària del servei d'assessorament i gestió del complex 
Ciutat de la Llum, en data 3 de juliol de 2006 a fi de ser utilitzada com a 
edifici de suport en els rodatges, d'acord amb el que disposa la clàusula 
4ª del dit Conveni. 

Hem comprovat que CDL no té registrada en la comptabilitat la dita 
cessió ni la depreciació experimentada pel dret d'ús durant el període de 
cessió, circumstàncies que haurien de ser resoltes per la Societat. 

En la data de tancament de l'exercici de 2012, CDL no ha avaluat si 
existeix cap indici del deteriorament del valor d'algun element de 
l'immobilitzat material, tal com disposa la norma segona de l'Ordre del 
Ministeri d'Economia i Hisenda, EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual 
s'aproven els aspectes comptables d'empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies, raó per la qual recomanem que en 
exercicis futurs es realitze la dita avaluació. Aquesta circumstància 
adquireix una rellevància especial a la vista de l'execució de la Decisió de 
la Comissió Europea, en el sentit exposat en l'apartat 4.3 d'aquest 
Informe. 

Pel que fa a la informació de la memòria dels comptes anuals, d'acord 
amb les recomanacions expressades en informes anteriors, s'han resolt 
les qüestions següents: 

- Quant a les cessions de l'immobilitzat realitzades per CDL, s'ha fet 
una valoració econòmica dels béns, l'explotació dels quals està 
cedida a tercers. 

- Es recull informació en les notes d'actius i passius financers sobre 
el valor en llibres de cada una de les categories d'instruments 
financers. 

Mostrem tot seguit, expressat en euros, el compte de pèrdues i guanys de 
la CDL de 2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici 
anterior: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 31/12/2012 31/12/2011 Variació 

Import net de la Xifra de negocis  18.641 38.997 (52,2%)

D’altres ingressos d’explotació 144.837 146.173 (0,9%)

Despeses de personal (624.197) (755.461) (17,4%)

D’altres despeses d’explotació (6.345.527) (7.270.037) (12,7%)

Amortització de l’immobilitzat (5.293.451) (5.485.130) (3,5%)

D’altres resultats (1.436.319) (837.666) (71,5%) 

Resultat d'explotació (13.536.016) (14.163.124) 4,4%

Ingressos financers 3.648 13.133 (72,2%)

Despeses financeres (7.459.305) (5.950.903) 25,3% 

Diferències de canvi (330) 0 - 

Resultat financer (7.455.987) (5.937.770) (25,6%) 

Resultat abans d’impostos (20.992.003) (20.100.894) (4,4%) 

Resultat exercici operacions continuades (20.992.003) (20.100.894) (4,4%) 

Resultat de l’exercici (20.992.003) (20.100.894) (4,4%) 

Quadre 2 

Com observem en el quadre anterior, igual que en exercicis anteriors, hi 
ha desproporció significativa entre els ingressos i les despeses que 
ocasiona que els fons propis de CDL al tancament de l'exercici fiscalitzat, 
presenten un valor negatiu de 69.453.974 euros i que el balanç mostra a 
la dita data, un dèficit en el fons de maniobra de 69.453.974 euros. 

En la nota 2.4 de la memòria, CDL manifesta que no s'aplica el principi 
d'empresa en funcionament en execució de la Decisió de la Comissió 
Europea, que comporta la venda d'actius i la posterior liquidació de la 
Societat. Per tant, es consideren criteris de liquidació en els comptes 
anuals. 

En relació amb el contingut de la memòria dels comptes anuals hem 
comprovat que en compliment de les recomanacions expressades en els 
exercicis anteriors, s'ha inclòs la informació referent al personal de CDL, 
i es fa constar el detall del personal assalariat a l'acabament de l'exercici 
per tipus de contracte i sexe. 

5.2 Pla de pagament a proveïdors 

En data 30 de març de 2012, el Consell va acordar que la Comunitat 
Valenciana s'adherís al mecanisme extraordinari de liquiditat previst en 
l'Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, pel 
qual es fixen les línies generals d'un mecanisme extraordinari de 



Ciutat de la Llum, SAU. Exercici de 2012 

201 
 

finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats 
autònomes. 

Per tant, el 13 de març de 2012, la IGG va sol·licitar a CDL que posés a 
disposició dels auditors contractats per la mateix Intervenció, una relació 
de les obligacions pendents de pagament a proveïdors a 31 de desembre 
de 2011, juntament amb la documentació justificativa de les dites 
obligacions. 

En virtut del mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a 
proveïdors previst en el dit Acord del Consell de Política Fiscal i 
Financera, la Generalitat va pagar a diversos proveïdors per compte de 
CDL un import de 7.112.565 euros. D'acord amb el programa d'auditoria, 
s'ha revisat el procés d'elaboració de la relació de proveïdors, així com 
una mostra d'aquestes factures a proveïdors, sense que s'haja posat de 
manifest cap circumstància ressenyable. 

En l'Acord del Consell de 14 de setembre de 2012 pel qual la Generalitat 
acorda capitalitzar part del deute dels ens del sector públic empresarial i 
fundacional, la Generalitat, per mitjà dels òrgans de govern de CDL, 
degué acordar una ampliació de capital per un import de 7.112.565 euros, 
subscrits i desemborsats per l'assumpció de les obligacions pendents de 
pagament. Simultàniament, CDL hauria d'haver acordat una reducció de 
capital en la quantitat desemborsada, a fi de compensar pèrdues 
mitjançant l'amortització d'accions. 

Hem comprovat que CDL ha comptabilitzat el dit import com a "D'altres 
deutes a curt termini amb empreses associades" en el passiu corrent del 
balanç amb l'argument que no pertocava ampliar el capital tenint en 
compte la Decisió de la Comissió Europea que afecta la Societat que 
estableix la devolució de les ampliacions de capital social anteriors, per 
considerar-les incompatibles amb el mercat interior. 

La informació indicada al respecte en la nota 11 de la memòria dels 
comptes anuals és insuficient, ja que s'haurien d'haver explicat més 
detalladament les raons per les quals no s'ha realitzat l'ampliació de 
capital de CDL i la posterior reducció de capital. 

 
5.3 D’altres despeses d’explotació 

Detallem en el quadre següent, expressat en euros, el saldo d’aquesta 
partida, per import de 6.345.527 euros, comparat amb l’exercici anterior. 
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Comptes 2012 2011 Variació 

Arrendaments i cànons 11.717 11.918 (1,7%)

Reparacions i conservació 1.606.286 1.886.492 (14,9%)

Serveis de professionals independents 538.266 552.291 (2,5%)

Primes d’assegurances 116.858 120.109 (2,7%)

Serveis bancaris i similars 9.838 7.353 33,8% 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.591.252 2.866.717 (9,6%)

Subministraments 831.412 718.376 15,7% 

D’altres serveis 10.280 121.480 (91,5%)

D’altres tributs 225.728 205.370 9,9% 

Pèrdues per deterioració operacions comercials 403.890 779.931 (48,2%)

Total 6.345.527 7.270.037 (12,7%)

Quadre 3 

El conjunt de les despeses registrades en 2012 en l'epígraf “D’altres 
despeses d’explotació” que pugen a 6.345.527 euros, ha disminuït en un 
12,7% respecte a l’exercici anterior, a causa, fonamentalment, a la 
reducció que ha tingut lloc en els comptes “Reparacions i conservació" i 
“Publicitat, propaganda i relacions públiques” i "Pèrdues per deterioració 
d'operacions comercials". En tots els casos la reducció s'ha produït per la 
inactivitat de CDL com a conseqüència de les circumstàncies indicades 
en l'apartat 4.3 de l'Informe. 

Hem seleccionat una mostra representativa del 72,2% de les despeses 
registrades en l'epígraf a fi de verificar que s’adeqüen als principis 
comptables d'aplicació, i també als principis de control intern i bona 
gestió financera. 

En el compte "Reparació i conservació" amb un saldo d'1.606.286 euros 
aplega bàsicament les despeses del contracte de manteniment i gestió 
integral de les instal·lacions i del contracte de manteniment i 
conservació de les zones enjardinades, instal·lacions de reg i reg amb 
aigua i el depòsit d'aigua de reg. 

Entre les despeses comptabilitzades en el dit compte, un total de 754.893 
euros corresponen al contracte de manteniment  i conservació de les 
zones enjardinades de la CDL, que es fonamenten en l'Acord del Consell 
d'Administració de 6 de febrer de 2012 pel qual formalitzaven una 
modificació del contracte fins al moment que s'adjudique una nova 
licitació, fet que ha determinat que el contracte supere el període màxim 
de vigència previst en l'article 279 de l'LCSP. 

El compte "Publicitat, propaganda i relacions públiques", aplega els 
patrocinis concedits, amb una quantia que en l’exercici 2012 puja a 



Ciutat de la Llum, SAU. Exercici de 2012 

203 
 

2.591.252 euros. Per la seua importància quantitativa, hem analitzat 
especialment els patrocinis de llargmetratges i els de clubs esportius, on 
hem detectat els aspectes següents: 

- La totalitat de la despesa en patrocini a llargmetratges, la quantia 
de la qual és de 2.267.915 euros prové d'un contracte de 
col·laboració subscrit amb una productora el 29 de novembre de 
2007 per a dur a terme de quatre a vuit obres anuals en el complex 
"Ciutat de la Llum" i localitzacions de la Comunitat Valenciana.  

 La vigència d’aquest contracte finalitzava en l’exercici 2011, 
encara que s'ha ampliat fins a l'exercici de 2015, en les mateixes 
condicions que el contracte original. Pel rodatge de cada obra, la 
productora adquiria el compromís de portar a cap una inversió a 
la Comunitat Valenciana, mentre que la CDL assumia l’obligació 
de tornar un percentatge de la inversió que la productora feia, una 
vegada que aquesta justifiqués la despesa d’acord amb els 
requisits determinats en el contracte. 

 Aquest contracte de patrocini es troba afectat per la Decisió de la 
Comissió Europea de 8 de maig de 2012, la qual declara que 
qualsevol incentiu concedit per CDL a productors 
cinematogràfiques amb la condició de rodar en el complex Ciutat 
de la Llum constitueix una ajuda estatal il·legal i incompatible 
amb el mercat interior de la Unió Europea. 

 En l'exercici 2012 la productora va reclamar judicialment el 
pagament d'una sèrie de factures emeses a CDL per un import 
global d'1.020.150 euros que es troben en la partida de creditors 
comercials. 

 Tenim constatació que en data 3 de juny de 2013 s'ha arribat un 
acord entre SPTCV, CDL i la productora a fi de resoldre de mutu 
acord el contracte signat en el qual es reconeix que hi ha un deute 
vençut a favor de la productora d'una quantia d'1.261.648 euros, 
que es paga una part en el moment de la signatura de l'acord i la 
resta amb un pagaré a la vista. 

- Entre els patrocinis concedits a entitats esportives, destaca el 
realitzat amb un club esportiu d'Alacant en virtut del contracte 
formalitzat per a la temporada 2010-2011 per un import de 300.000 
euros anuals. 

 En la temporada 2011-2012 sense que es produís una pròrroga del 
contracte que no estava prevista, el club patrocinat ha continuat 
prestant el servei del patrocini esportiu. En aquest context, 
havent-se declarat en concurs de creditors la societat esportiva, en 
data 13 d'abril de 2012, l'administrador concursal ha requerit CDL i 
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al seu torn la seua societat matriu al pagament del mateix import 
de la temporada anterior. 

 En la sessió de la Comissió Executiva de CDL realitzada el dia 25 
d'abril de 2012, es va constatar que era un fet innegable que el 
club esportiu havia sigut suport publicitari de la imatge 
corporativa de CDL durant la temporada 2011-2012 i, per tant, 
d'acord amb l'informe jurídic emès per uns assessors externs 
contractats, s'ha realitzat el pagament reclamat. 

 En relació amb les circumstàncies expressades, tal i com 
indicàvem en l'Informe de fiscalització de l'exercici de 2011, 
reiterem que CDL hauria d'haver adoptat les mesures necessàries 
perquè no es pogués produir una pròrroga unilateral del contracte 
de patrocini que no estava prevista, sobretot quan es tractava 
d'una situació pública i notòria. 

En el compte "Subministraments", s'ha comptabilitzat en l'exercici 2012 
una despesa meritada en 2009 en concepte de subministrament telefònic 
per un import de 78.745 euros, que en l'Informe corresponent a l'exercici 
de 2011 s'indicava que estava pendent de comptabilitzar. 

En el compte "Arrendaments i cànons" s'ha registrat en l'exercici de 2012 
una despesa per una quantia de 7.937 euros pel contracte de lloguer d'un 
vehicle, el període de vigència del qual va acabar el dia 30 de juny de 
2011, sense que tinguem constatació que s'haja prorrogat. 

5.4 Terminis de pagaments a proveïdors  

En virtut del que disposa la Resolució de 29 de desembre de 2010 de 
l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes sobre la informació 
que s'ha d'incorporar a la memòria dels comptes anuals en relació amb 
els ajornaments dels pagaments a proveïdors en operacions comercials; 
la memòria de CDL conté una nota informativa en la qual indica que 
durant l'exercici 2012 s'han realitzat pagaments per un import de 
9.700.670 euros, que excedeixen el termini màxim establit en l'article 4.1 
de l'LMOC. Així mateix, s'indica que al tancament de l'exercici, l'import 
pendent de pagament que supera l'esmentat termini puja a 4.580.245 
euros. 

Per tant, d'acord amb la informació que aplega la memòria dels comptes 
anuals de CDL, s'han realitzat o estan pendents de realitzar pagaments la 
quantia dels quals puja a 14.280.915 euros, que ha superat el termini 
considerat en l'LMOC; informació que s'ha obtingut dels registres 
comptables de la Societat i s'ha confirmat en la fiscalització realitzada. 
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5.5 Despeses de personal 

El detall del desglossament de les despeses de personal de l'exercici de 
2012, juntament amb les de l'exercici 2011, amb les xifres expressades en 
euros, és el següent: 

 

Concepte 2012 2011 Variació 

Sous i salaris 462.192 571.743 (19,2%)

Indemnitzacions 32.962 11.910 176,7% 

Seguretat Social a càrrec empresa 122.646 157.218 (22,0%)

D'altres despeses socials 6.396 14.590 (56,2%)

Total despeses de personal 624.196 755.461 (17,4%)

Quadre 4 

L'import total de les despeses de personal durant l'exercici de 2012 és de 
624.196 euros, xifra que representa un 2,8% de les despeses totals 
comptabilitzades per CDL. La seua variació respecte a l'exercici anterior 
ha comportat una disminució del 17,4%, principalment per raó de la 
reducció de la seua plantilla per causes organitzatives i econòmiques, 
davant de la greu situació econòmica per la qual travessa. 

S'han comptabilitzat 32.962 euros en concepte de despeses 
d'indemnitzacions per acomiadaments de personal que ha implicat un 
increment del 176,7% respecte de l'exercici de 2011 i que correspon a les 
indemnitzacions abonades a cinc treballadors acomiadats en agost de 
2012. 

Pel que fa a aquests acomiadaments, un total de quatre treballadors 
presentaren demandes judicials per acomiadament improcedent davant 
el Jutjat Social d'Alacant, per les quals reclamaren un import 
d'indemnització superior a l'abonat. 

En data 25 de setembre de 2013, s'havien dictat tres sentències judicials 
favorables a CDL, les quals consideren procedents els acomiadaments 
per causes objectives. Com que no s'han presentat recursos posteriors 
contra aquestes sentències, han esdevingut fermes. 

En la fiscalització de l'àrea de despeses de personal s'han posat de 
manifest les circumstàncies d'interès següents: 

- La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha informat 
favorablement la sol·licitud d'aprovació de la massa salarial de 
l'exercici de 2012 i l'amortització de diversos llocs de treball 
d'acord amb l'article 30 de la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2012 (LGP 2012). 
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- En l'exercici de 2012 s'ha complit amb les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social derivades de les relacions laborals del 
personal i s'està al corrent del seu pagament. 

- En l'exercici de 2012 no s'ha abonat cap import retributiu en 
concepte de productivitat en compliment del que disposa l'article 
31.6 de l'LPG 2012. 

- En l'exercici 2012 s'ha abonat mensualment en les nòmines la part 
proporcional de les pagues extres anuals, i s'ha ajustat la nòmina 
mensual des d'agost a desembre de 2012 seguint les 
consideracions tècniques informatives de la Generalitat, a fi de 
donar compliment a l'article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de Mesures per a Garantir l'Estabilitat Pressupostària i de 
Foment de la Competitivitat, relatiu a la supressió de la paga extra 
de desembre de 2012. 

La variació de la plantilla mitjana de treballadors de 2012, en comparació 
amb la de l'exercici anterior, d'acord amb la informació facilitada per 
CDL és la següent: 

 

Lloc de treball 2011 2012 Variació 

Directius 1 1 0,0% 

Caps de secció 3 3 0,0% 

Personal tècnic 8 7 (12,5%) 

Personal administratiu 5 3 (40,0%) 

Total 17 14 (17,6%) 

Quadre 5 

Pel que fa a les dades indicades en el quadre anterior i a fi de valorar la 
plantilla de CDL, cal dir el següent: 

- En data 17 d'octubre de 2012 CDL ha notificat a la Conselleria 
d'Hisenda i Administració Pública l'amortització de sis llocs de 
treball modificant la massa salarial preceptiva. 

- La situació de liquidació empresarial en què es troba sumida CDL 
ha motivat que el nombre de personal a 31 de desembre de 2012 
siga de nou treballadors. 

- Posteriorment, en la data d'aprovació de l'Informe la plantilla de 
CDL s'havia reduït a cinc treballadors. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació està subjecte a l'LCSP i CDL forma part de totes aquelles 
entitats que no mereixen la consideració d’administracions públiques ni 
de poders adjudicadors d'acord amb l'informe de l’Advocacia General de 
la Generalitat de 4 d’agost de 2008 . En conseqüència, la contractació de 
CDL es regeix pel que disposa l’article 192 de l'LCSP, i només tenen la 
condició de contractes subjectes a regulació harmonitzada els contractes 
subvencionats que preveu l’article 17 de l'LCSP. 

En els informes corresponents a exercicis anteriors, la Sindicatura de 
Comptes ha expressat l'opinió que el règim de contractació aplicable a 
CDL és el corresponent als poders adjudicadors que no són 
Administració Pública, definits en l'article 3.3 de l'LCSP. 

Per tant, la CDL, en la preparació dels contractes ha de seguir les regles 
que estableix l’article 138 de l'LCSP, i en l’adjudicació ha d’aplicar el que 
estipula l’article 190 de l'LCSP per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, i en l’article 191 de l'LCSP per als contractes no subjectes 
a regulació harmonitzada; això amb independència de les regles generals 
que estableix l'LCSP aplicables a tot el sector públic. 

6.2 Instruccions de contractació 

El 26 de gener de 2012, la Direcció General de CDL va aprovar –en virtut 
del que disposa l’article 192 de l’LCSP–, unes instruccions de contractació 
d’obligat compliment intern, per les quals es regulen els procediments de 
contractació de la Societat dels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. Aquestes  instruccions milloren de forma significativa les 
anteriors que van ser analitzades en un informe especial realitzat per la 
Sindicatura, d’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2011. 

6.3 Perfil del contractant 

De la revisió del perfil del contractant que es troba en la seu electrònica 
de la Societat, s’ha posat de manifest que els documents del 
procediment de contractació publicats en el perfil del contractant no 
estan signats electrònicament, raó per la qual seria convenient que 
s’esmenés la dita situació a fi de millorar les garanties previstes en 
l’LCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels 
Ciutadans als Serveis Públics, respecte a l’autenticitat i integritat dels 
documents electrònics publicats. 
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6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

Els contractes adjudicats en l'exercici 2012 s'han limitat a aquells que 
resulten imprescindibles per al manteniment de CDL a causa del procés 
de liquidació societària en el qual es troba immersa, on l'activitat està 
pràcticament paralitzada a l'espera de vendre els seus actius i passius, 
raó per la qual tan sols s'han promogut els contractes necessaris per al 
seu funcionament ordinari. 

En virtut de la informació facilitada per CDL el total dels contractes 
adjudicats en l'exercici —que han sigut fiscalitzats en la seua integritat— 
i segons el tipus de contracte i procediment d'adjudicació, són els 
següents: 

 

Tipus de contracte Procediment 
d'adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Subministrament Restringit 668.759 1 

Serveis Obert 236.997 1 

TOTAL  905.756 2 

Quadre 6 

6.5 Revisió dels expedients de contractació 

L'expedient 1/2012 relatiu al contracte de subministrament d'energia 
elèctrica té un valor estimat i d'adjudicació de 668.759 euros que es troba 
subjecte a regulació harmonitzada d'acord amb l'article 15 de l'LCSP. 

El dit expedient s'ha tramitat per l'adhesió a l'acord marc de contractació 
centralitzada del subministrament d'energia elèctrica dels punts de 
consum de la Generalitat, formalitzat en data 24 de març de 2011 entre la 
Generalitat i una empresa subministradora d'energia elèctrica. 

El protocol d'adhesió de CDL a l'acord marc es formalitza el primer 
d'agost de 2012 i es tracta d'un contracte derivat del citat acord marc, 
conclòs amb un únic empresari, d'aquells que preveu l'article 198.3 de 
l'LCSP. 

L'expedient 2/2012 fa referència al contracte del servei de manteniment 
de les zones enjardinades per un valor estimat de 236.997 euros i un 
valor adjudicat de 174.854 euros, que es troba subjecte a regulació 
harmonitzada de conformitat amb l'article 16 de l'LCSP. 

En el citat expedient el contracte es va adjudicar  a l'empresa que havia 
presentat la proposició més econòmica, amb un total de sis licitadors. 
Les circumstàncies de major rellevància que s'han posat de manifest en 
la revisió realitzada són les següents: 
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- Ja que la Sindicatura de Comptes considera que el règim de 
contractació aplicable a CDL és el corresponent als poders 
adjudicadors que no són Administració Pública, es considera que 
els anuncis de licitació i adjudicació del contracte s'haurien 
d'haver publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea, segons 
l'article 16.1.b de l'LCSP, circumstància que no s'ha produït en 
aquest supòsit. 

- El període de vigència del contracte s'estén entre els dies 1 de 
gener i 30 de juny de 2013, i hem comprovat que totes les factures 
presentades per l'adjudicatari a les quals CDL ha donat la seua 
conformitat es trobaven pendents de pagament en el moment 
d'aprovació de l'Informe, superant àmpliament el termini de 
pagament previst en l'article 4.1 de l'LMOC. 

En relació amb els expedients 1/2012 i 2/2012, i pel que fa als tràmits 
derivats de la formalització dels contractes, s'han posat de manifests les 
circumstàncies d'interès següents: 

- Les comunicacions al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat s'han efectuat fora del termini màxim establit en la 
disposició 4ª de l'ORCG. 

- No s'ha tramés a la Sindicatura de Comptes la informació que 
estableix l'article 29 de l'LCSP per haver superat les quanties 
previstes en el citat precepte legal. 

6.6 Revisió de contractes menors 

En la informació facilitada per CDL s'indica que durant l'exercici 2012 
s'han adjudicat cinc contractes menors per una quantia global de 39.577 
euros. D'acord amb la revisió realitzada poden efectuar les 
consideracions següents: 

- En relació amb la contractació dels serveis jurídics per un import 
de 12.627 euros per a defensa en judici contra les demandes 
judicials per acomiadament improcedent de diversos treballadors 
de CDL, cal dir que les prestacions efectuades per l'adjudicatari es 
fonamenten en un contracte tramitat i licitat per SPTCV que 
s'estén a la prestació d'aquest servei a la totalitat del grup 
empresarial Projectes Temàtics, entre els quals s'inclou CDL, per la 
qual cosa no pot ser qualificat de contracte menor. 

- En tres contractes de 13 de novembre, 19 i 21 de desembre de 2012, 
formalitzats per a la defensa jurídica en sis procediments judicials 
monitoris i en un procediment ordinari amb un mateix 
adjudicatari i per una quantia global de 23.500 euros, l'objecte dels 
contractes no es troba suficientment definit, ja que no queda 
acreditat que no haurien d'haver-se tramitat conjuntament. 
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 En aquests procediments, la defensa dels quals és contractada per 
separat, CDL no s'ha pogut acollir al contracte d'SPTCV comentat 
adés, puix que havia vençut el dia 15 de setembre de 2012. 

7. FETS POSTERIORS 

Entre la data de presentació dels comptes anuals de CDL i la de 
l'aprovació de l'Informe, s'han produït els fets o els esdeveniments que 
descrivim tot seguit. 

En data 26 de juliol de 2013, s'ha resolt la demanda interposada per 
l'empresa adjudicatària  del servei d'assessorament i gestió del complex 
contra CDL, en la qual se sol·licitava la condemna al pagament de la 
suma 3.881.060 euros i una indemnització per danys i perjudicis de 
10.300.000 euros en el supòsit que s'estimés resolt el contracte, així com 
la demanda interposada per CDL contra la citada adjudicatària del servei 
en que sol·licitava una indemnització d'1.200.000 euros i la resolució del 
contracte formalitzat. 

En la dita data s'ha dictat una sentència del Jutjat de Primera Instància 
núm. 7 d'Alacant en la qual s'expressa el següent: 

- La desestimació de la demanda interposada per l'empresa 
adjudicatària del servei d'assessorament i gestió del complex 
davant CDL. 

- L'estimació parcial de la demanada interposada per CDL 
condemnant l'empresa adjudicatària del servei d'assessorament i 
gestió del complex al pagament d'1.200.000 euros més els 
interessos legals corresponents des de la data de la demanda. 

 En la citada sentència es declara la resolució del contracte 
d'arrendament del servei d'assessorament i gestió del complex i 
les seues posteriors novacions modificatives per incompliment de 
l'empresa adjudicatària. 

 En la sentència s'estableix que CDL ha de quedar indemne de 
qualsevulla de les quantitats que en concepte de salaris, 
pagament a la Seguretat Social o prestacions socials de qualsevol 
índole que per acomiadament hagués d'atendre CDL per qualsevol 
concepte, respecte d'aquells treballadors contractats dependents 
directament de l'empresa adjudicatària del servei 
d'assessorament i gestió del complex durant l'execució del 
contracte i que CDL es veiés obligada a atendre en el futur, per 
aplicació de la legislació laboral. 
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8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem indicat els fets o les circumstàncies 
que afecten de forma significativa l'adequació dels comptes anuals de 
CDL als principis comptables aplicables, així com els incompliments 
rellevants de la normativa aplicable a la gestió de fons públics en relació 
amb les àrees fiscalitzades. 

Independentment de les circumstàncies expressades en el citat apartat 
de conclusions de l'Informe que han de ser resoltes per CDL, tot seguit 
enumerem una sèrie de recomanacions entre les quals destaquen les 
que ja van ser descrites en informes corresponents a exercicis anteriors i 
que han sigut ateses per CDL. 

En aquest sentit, mitjançant un escrit del síndic major de data 15 de 
maig de 2013, es va sol·licitar al director general de CDL que comuniqués 
a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades o que s'adoptarien 
en el futur quant als apartats de conclusions generals i recomanacions 
indicats en l'Informe de fiscalització de l'exercici de 2012. 

El director general de CDL, en data 15 de juliol de 2013, va trametre un 
escrit on esmenta les mesures adoptades a fi d'atendre les incidències 
indicades en l'Informe de l'exercici anterior que han sigut comprovades 
en el curs de la fiscalització. 

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

a.1) S'han realitzat gestions de cobrament perquè la Fundació 
Centre d'Estudis Ciutat de la Llum atenga les obligacions 
assumides amb CDL no satisfetes al seu venciment, i al 
mateix temps s'ha elaborat un pla de viabilitat del centre 
d'estudis i s'està negociant un préstec amb l'IVF perquè 
puga saldar els seus deutes. 

a.2) En els expedients de contractació, a més de l'ordre d'inici i 
dels plecs, consta una resolució motivada per part de 
l’òrgan de contractació que aprova l’expedient de 
contractació i disposa l’obertura del procediment 
d’adjudicació. 

a.3) La publicació en el perfil de la documentació referida a 
l’adjudicació i formalització dels contractes, s’efectua de 
forma immediata perquè siga efectiva. 

b) Considerem convenient mantenir les recomanacions següents que 
proposàvem en informes d'exercicis anteriors: 
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b.1) En la data del tancament de cada exercici, CDL hauria 
d’avaluar si hi ha indicis de deterioració del valor d'algun 
element de l’immobilitzat material. 

b.2) Caldria implantar una aplicació informàtica per al registre, 
amb una numeració correlativa, de tots i cada un dels 
expedients de contractes menors que permeta d’emetre 
informes i llistes de gestió per cadascuna de les seues 
característiques. 

b.3) Els documents publicats en el perfil del contractant haurien 
d’estar signats electrònicament, a fi de millorar les 
garanties previstes en la legislació vigent. 

c) Com a resultat de la fiscalització realitzada en els comptes anuals 
de l'exercici de 2012, realitzem les recomanacions següents: 

c.1) CDL ha de realitzar totes aquelles actuacions que estiguen 
al seu abast per a implementar la Decisió de la Comissió 
Europea de 8 de maig de 2012 i, si s'escau, agilitar els 
tràmits per a la liquidació de la societat de capital en el 
sentit exposat en l'apartat 4.3 de l'Informe. 

c.2) CDL ha de completar la informació que s'aplega en la 
memòria dels comptes anuals pel que fa als imports 
comptabilitzats en l'epígraf "D'altres deutes a curt termini 
amb empreses associades", en el sentit indicat en els 
apartats 5.1 i 5.3 de l'Informe. 

c.3) En la gestió dels contractes de patrocini CDL ha d'actuar 
amb diligència a fi que no es produïsquen pròrrogues no 
previstes inicialment, de manera que tinga fer front a 
pagaments no previstos i evitar les situacions com ara la 
descrita en l'apartat 5.3 de l'Informe. 

c.4) Com indiquem en l'apartat 5.1 d'aquest Informe, CDL 
hauria de registrar en la comptabilitat la cessió d'una nau 
industrial rebuda gratuïtament, així com la depreciació 
experimentada pel dret d'ús durant el període de cessió. 

c.5) En la gestió dels contractes, CDL ha de formalitzar tots els 
tràmits previstos en l'LCSP entre els quals es troba la 
tramesa d'una còpia a la Sindicatura de Comptes en els 
supòsits que calga, la publicació de les licitacions i 
adjudicacions en els diaris oficials que corresponguen, així 
com evitar la pròrroga en aquells supòsits en què no 
pertoque, tal com detallem en els apartats 5.3 i 6.5 de 
l'Informe. 
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c.6) En la gestió de contractes menors l'objecte de cada un ha de 
determinar-se detalladament, de manera que quede 
plenament justificada l'opció per aquesta modalitat 
contractual, tal com indiquem en l'apartat 6.6 de l'Informe. 




