
 

 

 

 

 

 

SOCIETAT PROJECTES TEMÀTICS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, SAU 
 

 

 

 

  



Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2012 

539 

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 dels comptes que 
la justifiquen. Dins d’aquest, 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 Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV). 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de l’esmentat text legal i en l’article 
56 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, 
l’informe a realitzar tindrà per objecte determinar si els comptes anuals 
de l’exercici 2012 de l’SPTCV s’han presentat d’acord amb els principis 
comptables aplicables, com també verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació per a 2013, aprovat pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes en sessió celebrada el dia 20 de 
desembre de 2012, la fiscalització s’ha centrat en les àrees d’“Altres 
despeses d’explotació” i “Despeses de personal”, la comptabilització del 
mecanisme especial de pagament a proveïdors; alhora que s’han revisat 
les operacions d’assumpció de deutes per part de la Generalitat, les 
operacions societàries-corporatives que s’han produït en l’exercici 2012, 
així com l’àrea de contractació. 

La fiscalització inclou, així mateix, 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 recollides en els 
apartats de conclusions i recomanacions de l’informe de fiscalització de 
l’exercici anterior, fent menció al grau de resolució o compliment 
d’aquestes i reiterant aquelles que siguen procedents. 

En l’Informe s’apleguen les mesures que ha d’adoptar l’SPTCV a fi de 
millorar la seua gestió econòmica i financera en exercicis futurs, alhora 
que s’hi ressenyen, quan és el cas, les infraccions o irregularitats que 
s’hagen posat de manifest, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2 de 
l’Informe. 

En compliment del 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 obtenir un judici suficient sobre la qualitat i regularitat 
de la gestió econòmica i financera de l’SPTCV. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’SPTCV es componen del balanç a 31 de desembre 
de 2012, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis en el 
patrimoni net i de la memòria corresponents a l’exercici anual terminat 
en aquesta data, presentats segons els models abreujats. 

Conformement amb la normativa d’aplicació, els administradors van 
formular els comptes anuals de l’SPTCV el 26 de març de 2013, la Junta 
General d’Accionistes els va aprovar el dia 14 de juny i la Intervenció 
General de la Generalitat els va presentar en la Sindicatura de Comptes 
el 28 de juny de 2013, juntament amb l’informe d’auditoria, documents 
que adjuntem. 

Juntament amb els comptes anuals d’SPTCV, 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 contracta a l’efecte.  

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, en la 
fiscalització efectuada hem revisat els epígrafs "D’altres despeses 
d’explotació" i "Despeses de personal", del compte de pèrdues i guanys; 
així com la correcta formulació i presentació de cadascun dels 
documents que conformen els comptes anuals. 

Hem realitzat, així mateix, un seguiment de les conclusions generals i 
recomanacions recollides en l’informe de fiscalització de l’exercici 
anterior i, en relació amb la revisió del compliment de la legalitat, hem 
fet una revisió de la contractació i dels aspectes més rellevants establits 
en la normativa específica i d’aplicació general a les empreses de la 
Generalitat. 

D’acord amb això, hem realitzat les proves d’auditoria financera que 
hem considerat necessàries segons 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 segons les Normes 
Tècniques de Fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes, recollides en el Manual de fiscalització de la Institució. 
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Aquests procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, revisió del control intern i altres tècniques d’auditoria 
aplicables en aquest cas, considerant els objectius perseguits i l’abast 
anteriorment assenyalat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1 i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1 anterior, en relació amb les 
àrees fiscalitzades i amb l’activitat contractual, hem revisat el 
compliment per part de l’SPTCV de la legalitat vigent d’aplicació a la 
gestió dels fons públics durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 
2012, com també s’han formalitzat i presentat adequadament els 
comptes anuals. 

La revisió que hem efectuat ha consistit a verificar, mitjançant proves 
selectives, el compliment dels aspectes rellevants establits, 
fonamentalment, en la normativa de caràcter general que es relaciona en 
la introducció al volum d’empreses públiques i altres ens de l’informe de 
fiscalització del compte general de la Generalitat de l’exercici 2012 i en 
l’Acord del Govern de la Generalitat Valenciana de 26 de novembre de 
1996, pel qual es crea l’SPTCV. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

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

a) En l’exercici 2012 l’SPTCV es troba sotmesa a un dels supòsits de 
dissolució prevists en l’article 363.1 del Text Refós de la Llei de 
Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 
de juliol (LCS), ja que el patrimoni net és inferior al 50% del capital 
social, en el sentit exposat en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

b) Quant al deute financer en què la Generalitat s’ha subrogat en 
l’exercici 2012, en compliment de l’Acord del Consell de 9 de març 
de 2012, la xifra de 281.239.076 euros hauria d’estar comptabilitzada 
com a deute a llarg termini del passiu del balanç, tal com s’informa 
en l’apartat 5.2. 

c) S’han imputat en l’epígraf “D’altres despeses d’explotació” del 
compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2012 diverses despeses 
que haurien d’haver-se imputat a l’exercici 2011, per una quantia 
global de 4.176.664 euros, en compliment de les normes de registre i 



Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2012 

542 

valoració del Pla General de Comptabilitat (PGC); s’hauria d’haver 
realitzat un ajust al patrimoni net en la quantia expressada, segons 
que detallem en l’apartat 5.3 de l’Informe. 

Amb independència de les circumstàncies expressades i d’acord amb la 
normativa comptable, la informació recollida en la memòria dels 
comptes anuals és insuficient i no ofereix informació sobre els següents 
fets significatius: 

a) La incorporació total o parcial de les accions de l’SPTCV, així com de 
les seus empreses participades, a la Corporació Pública Empresarial, 
en relació amb l’aplicació del principi d’empresa en funcionament 
en els comptes anuals, tal com indiquem en l’apartat 4.2 de 
l’Informe. 

b) Els procediments judicials a què es troba sotmesa l’SPTCV i que 
estan pendents de resolució, dels quals es desconeix el desenllaç i 
l’efecte que puguen tenir en els comptes de l’Entitat, tal com indica 
l’apartat 5.1 de l’Informe. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2 
de l’Informe, s’ha posat de manifest una circumstància que representa 
un incompliment significatiu de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades. 

En l’exercici de 2012, l’SPTCV no s’ha ajustat al que disposa l’article 327 
de l’LSC, perquè ha transcorregut més d’un exercici social des que el 
patrimoni net està per sota de les dues terceres parts del capital social 
sense que aquest s’haja reduït, segons que es refereix en l’apartat 5.1 de 
l’Informe. 

Amb independència de la conclusió anterior, s’han realitzat o estan 
pendents de realitzar-se, pagaments, per imports significatius, que 
superen el termini 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, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol (LMOC), tal com 
posa de manifest l’apartat 5.4 de l’Informe. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte social 

El Govern Valencià va acordar el 12 de desembre de 1996 la constitució 
de l’SPTCV i va aprovar-ne els estatuts, que la configuren com una 
societat anònima, que actualment depén de la Conselleria de Cultura, 
Turisme i Esport, que es regeix per les normes de dret privat aplicables a 
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aquest tipus de societats de capital i que es considera empresa de la 
Generalitat, d’acord amb el que es preveu en l’article 5 de l’LHPGV. 

L’objecte social de l’SPTCV, d’acord amb els seus estatuts, es refereix a 
les següents actuacions: 

- La promoció, organització i gestió de totes les activitats que 
requerisca la preparació, construcció i posada en funcionament dels 
projectes turístics i d’oci, culturals, esportius, industrials i/o 
terciaris que, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, 
siguen impulsats per la Generalitat i en els quals, entre altres, es 
desenvolupen activitats educatives, culturals, esportives, 
recreatives, assistencials, administratives i als equipaments 
necessaris perquè funcionen correctament. 

- Coordinar i exercir una direcció estratègica de les accions de 
promoció i difusió de la Comunitat Valenciana i incrementar la 
participació dels agents socials, econòmics i culturals en la 
promoció global de la Comunitat Valenciana. 

En la data de tancament de l’exercici de 2012 el capital social de l’SPTCV 
es componia de 199.140 accions nominatives de 1.154 euros de valor 
cadascuna i es trobava totalment subscrit i parcialment desemborsat per 
la Generalitat. 

Els òrgans de govern de l’SPTCV són la Junta General d’Accionistes i el 
Consell d’Administració. En l’article 20.1 dels estatuts es disposa que el 
Consell d’Administració es reunirà, almenys, una vegada cada tres 
mesos, encara que hem comprovat que en l’any 2012 tan sols es van 
realitzar dues reunions en el primer trimestre, sense fer-ne cap en la 
resta dels trimestres de l’any. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

En la memòria dels comptes anuals s’apleguen les principals activitats 
desenvolupades per l’SPTCV durant l’exercici, entre les quals cal fer 
menció de les següents: 

- Pla Especial Director d’Usos i Infraestructures “Àrea del Parc 
Temàtic” Benidorm-Finestrat, destinat a mantenir les 
infraestructures necessàries, així com la continuació de la 
supervisió dels drets de superfície concedits en aquest àmbit. 

- Execució dels projectes “Auditori Conservatori de Música de 
Torrevella”, “Centre Cultural de Benidorm”, “Parc Cultural de Sant 
Vicent del Raspeig”, “Centre de Congressos d’Alacant”, “Centre de 
Convencions de Castelló”. 
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- Realització de les actuacions precises i imprescindibles per garantir 
el compliment del contracte d’organització de l’esdeveniment 
“Alacant port d’eixida de la regata transoceànica, Volta al Món a 
Vela” 

En relació amb les actuacions desenvolupades durant l’exercici de 2012 
interessa ressaltar que l’article 31 del Decret Llei 7/2112, de 19 d’octubre, 
del Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector 
Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat (DLMRR) ha disposat la 
incorporació total o parcial de les accions de l’SPTCV i de les accions o 
participacions de les seues empreses participades, que són la Ciutat de la 
Llum, SAU (CDL) i Aeroport de Castelló, SL (ACSL), a la Corporació Pública 
Empresarial (CPE), prèvia patrimonialització per part de la Generalitat. 

En virtut del que disposa l’article 31 del DLMRR, la incorporació d’accions 
de l’SPTCV a la Corporació podrà ser total o parcial, en funció de la 
destinació de les distintes unitats de negoci o activitat que la mercantil 
realitza que puguen ser assumides, quan siga el cas, a més de per la CPE, 
per l’entitat CulturArts Generalitat (CAG) i per l’Entitat d’Infraestructures 
de la Generalitat (EIGE). 

Una vegada realitzada la incorporació d’accions, es durà a cap l’extinció 
de l’SPTCV sense que es practique la liquidació, mitjançant cessió global 
del seu actiu i passiu, simple i plural, d’acord amb el que disposa la Llei 
3/2009, de 3 d’abril, de modificacions estructurals de societats 
mercantils. 

En la disposició addicional 1a del DLMRR, s’indica que l’SPTCV havia de 
redimensionar les seues plantilles de personal i adaptar les seues 
condicions laborals a l’actual situació econòmica i financera sota els 
criteris d’eficàcia, eficiència i manteniment dels serveis públics 
essencials. 

Hem comprovat, tanmateix, que en la memòria dels comptes anuals de 
l’exercici no s’aplega informació sobre els efectes econòmics que les 
mesures previstes en el DLMRR puguen tenir en el futur de l’SPTCV i la 
repercussió en l’aplicació del principi d’empresa en funcionament, sota 
el qual s’han formulat els comptes anuals abreujats de l’exercici de 2012. 

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

5.1 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

Tot seguit mostrem l’actiu del balanç de l’STCV, a 31 de desembre de 
2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior, en 
euros: 
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ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

ACTIU NO CORRENT 292.827.949 510.441.895 (42,6%)

Immobilitzat intangible 1.112.015 1.085.990 2,4% 

Immobilitzat material 255.622.383 266.076.881 (3,9%)

         Terrenys i construccions  192.167.930 145.233.474 32,3% 

         Inst. tècniques i d’altre immobilitzat material 37.624.228 40.670.859 (7,5%) 

        Acomptes i immobilitzat en curs   25.830.225 80.172.548 (67,8%) 

Inversions en empreses grup i  assoc. a llarg termini 34.811.098 242.003.191 (85,6%)

Inversions financeres a llarg termini  1.282.453 1.275.833 0,5% 

ACTIU CORRENT 267.552.023 88.453.049 202,5% 

Actius no corrents mantinguts per a la venda  195.675.748 0 - 

Existències 2.955.024 9.654.168 (69,4%)

Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 41.059.541 26.339.336 55,9% 

Inversions en empreses grup i assoc. a curt termini 1.389 49.289.878 (100%)

Inversions financeres a curt termini  19.451.830 101.308 19.100,7% 

Periodificacions a curt termini  36.878 28.179 30,9% 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents  8.371.613 3.040.180 175,4% 

Total actiu 560.379.972 598.894.944 (6,4%)

Quadre 1 

En l’epígraf d’"Immobilitzat material" figura l’import de 192.167.930 
euros, per uns terrenys i construccions de l’SPTCV. Hem comprovat que 
sobre una part d’aquests terrenys hi ha formalitzats contractes de cessió 
de drets de superfície, per la qual cosa l’SPTCV percep unes rendes en 
forma de cànon periòdic o de pagament únic. 

En aplicació del que disposa el PGC, els béns arrendats o cedits a tercers, 
que es posseïsquen per obtenir rendes, s’han de comptabilitzar en el 
compte d’inversions immobiliàries, com a terrenys amb cessió del dret 
d’ús, per la qual cosa l’SPTCV hauria de quantificar el valor comptable 
d’aquests béns i registrar-los en el compte esmentat. 

En l’epígraf “Immobilitzat intangible” de l’actiu no corrent del balanç 
figura un import d’1.112.015 euros, per la posada en marxa de projectes 
actualment suspesos, en els quals no es té constància que l’SPTCV haja 
valorat cap indici de deterioració, a fi de recollir un valor adequat en la 
comptabilitat, d’acord amb la norma 2a de l’Ordre del Ministeri 
d’Economia i Hisenda EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven 
aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies (OACEP). 
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Es té constància que l’SPTCV no disposa d’un inventari de l’immobilitzat, 
mancança que hauria de ser resolta en exercicis futurs per garantir una 
custòdia adequada i facilitar-ne el control. 

Tot seguit mostrem el passiu del balanç de l’SPTCV, a 31 de desembre de 
2012, amb les dades de l’exercici anterior, en euros: 

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

PATRIMONI NET (89.685.927) (84.089.541) (6,7%)

Fons propis (90.899.758) (85.303.372) (6,6%)

Capital 229.807.560 138.998.146 65,3% 

Reserves (24.293.113) (24.279.884) (0,1%)

Resultat d’exercicis anteriors (209.365.754) (118.879.206) (76,1%)

D’altres aportacions de socis  9.344.120 9.344.120 0,0% 

Resultat de l’exercici  (96.392.571) (90.486.548) (6,5%)

Subvencions, donacions i llegats 1.213.831 1.213.831 0,0% 

PASSIU NO CORRENT 60.044.281 367.155.533 (83,6%)

Provisions a llarg termini 30.456.501 70.597.323 (56,9%)

Deutes a llarg termini 27.644.090 294.564.663 (90,6%)

Periodificacions a llarg termini 1.943.690 1.993.548 (2,5%)

PASSIU CORRENT 590.021.618 315.828.952 86,8% 

Passiu vinc. actius no cts mantinguts venda 69.453.974 0 - 

Provisions a curt termini  5.752.191 4.157.540 38,4% 

Deutes a curt termini 504.729.840 295.430.573 70,8% 

Creditors comercials i d’altres comptes a pagar 10.085.613 16.240.839 37,9% 

Total patrimoni net i passiu 560.379.972 598.894.944 (6,4%)

Quadre 2 

Com s’aprecia en el quadre anterior, el patrimoni net de l’SPTCV 
presenta un valor negatiu de 89.685.927 euros, circumstància que 
determina que es trobe inclosa en un dels supòsits de dissolució prevists 
en l’article 363.1 de l’LCS, ja que el patrimoni net és inferior al 50% del 
capital social. En el mateix sentit, el 31 de desembre de 2012, el fons de 
maniobra era negatiu en la xifra de 322.500.000 euros. 

En la memòria dels comptes anuals s’informa que la situació anterior és 
conseqüència de les pèrdues recurrents, derivades de la insuficiència 
dels ingressos per finançar les despeses operatives, com també de 
l’elevada càrrega financera i dels resultats negatius de les societats 
filials. 
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La Generalitat ha anat finançant les pèrdues de l’SPTCV mitjançant 
ampliacions de capital i la concessió d’avals que garantisquen els deutes 
assumits amb entitats financeres. En aquest sentit, per acord de 15 
d’abril de 2011, la Junta General d’Accionistes va aprovar una ampliació 
de capital per un import de 90.809.014 euros, que havia d’estar totalment 
desemborsat a 31 de desembre de 2011, encara que en aquesta data 
quedava pendent un desemborsament de 57.107.060 euros. 

En l’exercici 2012 la Generalitat ha desemborsat un import de 32.407.060 
euros, i queda pendent de desemborsar, al tancament de l’exercici de 
2012, la quantitat de 24.700.000 euros, que figura en el compte deutor del 
balanç de sumes i saldos “Socis per desemborsaments exigits”. 

Les operacions societàries descrites no han permés que l’SPTCV deixe 
d’estar inclosa en el supòsit previst en l’article 327 de l’LSC, que 
determina la necessitat de formalitzar una reducció de capital, per haver 
transcorregut més d’un exercici social des que el patrimoni net està per 
sota de les dues terceres parts del capital social. 

En l’elaboració dels comptes anuals, l’SPTCV ha aplicat el principi 
d’empresa en funcionament, perquè considera que la Generalitat 
continuarà prestant el suport necessari perquè puga mantenir les seues 
activitats. 

En el quadre següent, elaborat en euros, relacionem les inversions 
financeres efectuades per l’SPTCV en les seues societats participades i 
indiquem el percentatge de participació així com la deterioració 
registrada al tancament de l’exercici: 

 Euros 

Nom CDL ACSL 

Exercici 2012 2011 2012 2011 

Fracció capital que es posseeix directament 100% 99,99% 

Capital 104.270.700 8.627.400 

Reserves (152.732.671) (132.631.777) (40.359.320) (31.924.010)

Resultat exercici (20.992.003) (20.100.894) (7.547.075) (8.439.514)

Per operacions continuades (20.992.003) (20.100.894) (7.547.075 (8.439.514)

Per operacions interrompudes - - - - 

Valor brut segons llibres de participació 95.490.576 95.490.576 8.626.182 8.626.182 

Deterioració registrada 95.490.576 95.490.576 8.626.182 8.626.182 

Quadre 3 
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En la data de tancament de l’exercici de 2012 les societats participades 
CDL i ACSL presentaven xifres de patrimoni net negatiu de 69.453.974 
euros i 30.460.802 euros. Aquestes circumstàncies han determinat que 
l’SPTCV haja constituït una provisió per a riscs i despeses per import de 
99.910.475 euros, amb la finalitat de cobrir les responsabilitats que, si fos 
el cas, es pogueren derivar de l’evolució de la situació en el futur de les 
dues societats participades. 

En el següent quadre, elaborat en euros, relacionem els crèdits concedits 
per l’SPTCV a les seues societats participades. En els crèdits concedits 
pendents de cobrament al tancament de l’exercici es distingeix entre 
curt i llarg termini: 

 

Euros 

Saldo 
31/12/2011 

Entrades o 
dotacions 

Eixides o 
retirades 

Traspassos 
Saldo 

31/12/2012 

LLARG  TERMINI      

Participacions empreses del Grup 104.116.758   (95.490.576) 8.626.182 

Crèdits a empreses del Grup 212.492.196 7.403.290  185.084.388 34.811.098 

Participacions empreses associades 43.969.752 (43.969.752)  

Provisió (118.575.515)  14.458.757 95.490.576 (8.626.182)

Total llarg termini 242.003.191 7.403.290 (29.510.995) (185.084.388) 34.811.098 

CURT TERMINI       

Crèdits a empreses associades 49.288.638  (30.016.173) (18.892.031)  

Interessos a cobrar a curt termini 380.434  (380.434)  

Compte corrent amb parts vinculades 1.240 149  1.389 

Total curt termini 49.289.878 149 (30.396.607) (18.892.031) 1.389 

Quadre 4 

En relació amb CDL, la Comissió Europea, en la seua decisió de 8 de maig 
de 2012, ha arribat a la conclusió que els 265.000.000 d'euros de 
finançament públic concedits per la Generalitat no es facilitaren en 
condicions de mercat, motiu pel qual han de ser tornats pel beneficiari. 

En conseqüència, CDL està coordinant amb els representants de la 
Comissió Europea les actuacions necessàries per executar l’esmentada 
decisió i es planteja la venda ordenada d’actius i la posterior liquidació 
d’aquests. En relació amb aquesta qüestió, l’SPTCV i CDL han presentat 
davant el Tribunal General de la Unió Europea un recurs contra la decisió 
de la Comissió Europea amb la finalitat d’aconseguir que s’anul·le. 

En compliment del que disposa la decisió de la Comissió Europea, que 
s’analitza amb detall en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2012 de 
CDL, el 31 de desembre de 2012 l’SPTCV ha traspassat l’import dels 
préstecs que té concedits a CDL, que pujaven a 185.084.388 euros, a un 
compte d’actiu no corrent mantingut per a la venda. 
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En el mateix sentit i per la mateixa causa, en la data de tancament de 
l’exercici de 2012, l’SPTCV ha traspassat l’import de 69.453.974 euros 
aprovisionat de CDL al compte de passius vinculats amb actius no 
corrents mantinguts per a la venda. 

Pel que fa a ACSL, hi ha litigis derivats del contracte de construcció i 
explotació de l’aeroport que continuen pendents de resolució, encara que 
en la memòria dels comptes no se n’ofereix informació, motiu pel qual 
no podem avaluar en quina mesura poden afectar a la continuïtat 
d’aquesta societat ni valorar la suficiència de la provisió per a 
responsabilitats constituïda per l’SPTCV. 

Tot seguit mostrem el compte de pèrdues i guanys de l’SPTCV de 2012, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior, en euros: 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2012 2011 Variació 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu immobil. 0 1.497.841 (100,0%)

Aprovisionaments (8.811.381) (164.784) 5.247,2% 

D’altres ingressos d’explotació  3.366.216 5.846.934 (42,4%)

Despeses de personal (1.316.821) (1.418.366) (7,2%)

D’altres despeses d’explotació  (16.668.151) (54.521.208) (69,4%)

Amortització de l’immobilitzat (10.707.420) (5.982.815) 79,0% 

Deterioració i resultat per alienacions de l’immob.  0 (53.655) 100,0%

D’altres resultats (53.253) 0 - 

Resultat d’explotació (34.190.810) (54.796.053) 37,6%

Ingressos financers 11.187.658 10.607.018 5,5% 

Despeses financeres  (14.565.271) (15.111.623) (3,6%)

Diferències de canvi  0 (916.839) 100,0%

Deterioració, baixa i alienacions d’instrum. financers (58.824.148) (30.269.051) (94,3%) 

Resultat financer (62.201.761) (35.690:495) (74,3%) 

Resultat abans d’impostos  (96.392.571) (90.486.548) (6,5%) 

Resultat exercici operacions continuades (96.392.571) (90.486.548) (6,5%) 

Resultat de l’exercici (96.392.571) (90.486.548) (6,5%) 

 
Quadre 5 

Com s’hi pot apreciar, igual com en exercicis anteriors, hi ha una 
significativa desproporció entre els ingressos i les despeses, la qual cosa 
origina que els fons propis de l’SPTCV, al tancament de l’exercici de 2012, 
presenten un valor negatiu de 90.899.758 euros. 
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5.2 Pla de pagament a proveïdors 

El 30 de març de 2012 el Consell va acordar que la Comunitat Valenciana 
s’adherís al mecanisme extraordinari de liquiditat previst en l’Acord de 
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 finançament 
per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes. 

En conseqüència, el 27 de març de 2012, la Intervenció General de la 
Generalitat va sol·licitar a l’SPTCV que posés a disposició dels auditors 
contractats per la mateixa Intervenció una relació de les obligacions 
pendents de pagament a proveïdors a 31 de desembre de 2011, 
juntament amb la documentació justificativa d’aquestes obligacions.  

En virtut del mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a 
proveïdors previst en l’esmentat Acord del Consell de Política Fiscal i 
Financera, la Generalitat va pagar a diversos proveïdors, per compte de 
l’SPTCV, un import total de 28.968.253 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, la Generalitat va 
acordar capitalitzar part del deute dels ens del sector públic empresarial i 
fundacional. En aquest sentit, a través dels òrgans de govern de l’SPTCV 
havia d’acordar l’ampliació de capital, per un import de 28.968.253 euros, 
subscrits i desemborsats mitjançant l’assumpció de les obligacions 
pendents de pagament. Simultàniament, l’SPTCV havia d’acordar una 
reducció de capital, en la quantitat desemborsada, amb l’objectiu de 
compensar pèrdues, mitjançant l’amortització d’accions. 

No hi ha constància que les esmentades operacions s’hagen realitzat 
durant l’exercici de 2012. Un import de 28.968.253 figura com a pendent 
de pagament a la Generalitat en el balanç com a deutes a curt termini, 
d’acord amb les instruccions de la Viceintervenció General de 
Comptabilitat, de data 20 de maig de 2013. 

Posteriorment, el Reial Decret Llei 21/2012, de 13 de juliol, de Mesures de 
Liquiditat de les Administracions Públiques i en l’Àmbit Financer, va 
instrumentar un mecanisme de suport a la liquiditat de les comunitats 
autònomes, de caràcter temporal i voluntari, a fi d’atendre les 
necessitats financeres d’aquestes. 

Tenim constància que l’SPTCV es va acollir al fons de liquiditat previst 
en l’esmentat Reial Decret Llei 21/2012 el dia 20 de juliol de 2012 i que 
durant l’exercici de 2012 s’han tramitat deutes per un import de 
26.703.988 euros, i s’ha comprovat que, en la data de tancament de 
l’exercici, aquest import figura en el balanç com a deutes a curt termini, 
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d’acord amb les instruccions de la Viceintervenció General de 
Comptabilitat, del dia 20 de maig de 2013. 

En compliment del que disposa l’article 16 del Decret Llei 1/2011, de 30 de 
setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Econòmic i Financer 
del Sector Públic Empresarial i Fundacional (DLREFSP), el Consell, 
mitjançant Acord de 9 de març de 2012, va acordar que la Generalitat 
assumís la titularitat de part del deute dels ens del sector públic 
empresarial i fundacional que computen en termes del Sistema Europeu 
de Comptes Regionals (SEC 95), per un import màxim de 3.400.000.000 
euros i va autoritzar l’Institut Valencià de Finances (IVF) perquè, previ 
acord favorable de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i 
Pressupostos, adoptés els acords necessaris per a executar aquest Acord. 

La finalitat de l’esmentat Acord era la de facilitar la patrimonialització i 
posterior reordenació i reestructuració del sector públic empresarial i 
fundacional valencià. En aquest context, la Generalitat es va subrogar en 
la posició de l’SPTCV i va prendre la titularitat dels deutes financers de 
l’Entitat i, al tancament de l’exercici 2012, s’havia subrogat operacions de 
préstec per un import de 360.595.008 euros, entre els quals s’incloïa 
l’import de 90.595.001 euros de préstecs amb l’IVF, així com l’import de 
886.091 euros per interessos meritats en les operacions subrogades fins a 
la data de canvi de titularitat. 

En la informació facilitada per l’SPTCV, però, l’import subrogat per la 
Generalitat pujava a la quantitat de 359.708.916 euros, i la diferència pel 
que fa a les dades aplegades en la relació de la Intervenció de la 
Generalitat es correspon amb el citat import de 886.092 euros per 
interessos meritats, que SPTCV ha imputat en el compte de pèrdues i 
guanys. 

En relació amb la comptabilització d’aquesta subrogació de deute 
formalitzada per la Generalitat, s’ha comprovat que l’SPTCV la té 
registrada com a deute a curt termini, quan d’acord amb les instruccions 
de la Viceintervenció General de Comptabilitat de 20 de maig de 2013, 
una part del deute hauria d’estar comptabilitzat com a deute a llarg 
termini. 

En aquest sentit, un import de 281.239.076 euros hauria d’estar 
comptabilitzat com a deute a llarg termini, mentre que solament hauria 
d’estar registrat com a deute a curt termini una xifra de 78.469.841 euros. 

En la memòria dels comptes anuals s’indica que l’SPTCV ha rebut 
comunicació de la Secretaria Autonòmica del Sector Públic Empresarial 
sol·licitant que s’inicien els tràmits per capitalitzar part del deute 
assumit directament per la Generalitat, a través del mecanisme de 
pagament extraordinari de proveïdors i la subrogació de diverses 
operacions de finançament com el pagament de deutes financers amb 
venciment durant l’exercici. 



Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2012 

552 

Hem comprovat, tanmateix, que durant l’exercici de 2012 l’SPTCV no ha 
realitzat cap tràmit per capitalitzar les operacions de finançament de 
deute, sinó que s’estan realitzant en l’exercici de 2013, com indiquem en 
l’apartat 7 de l’Informe. 

5.3 D’altres despeses d’explotació 

En el quadre següent detallem el saldo d’aquesta partida, en euros, 
comparant-lo amb el de l’exercici anterior. 

Comptes 2012 2011 Variació 

Arrendaments i cànons 88.510 29.688.460 (99,7%)

Reparacions i conservació 2.389.309 2.609.300 (8,4%)

Serveis de professionals independents  1.009.318 1.154.909 (12,6%)

Transports 14.699 2.189 571,5% 

Primes d’assegurances 73.360 39.692 84,8% 

Serveis bancaris i similars 824.270 1.072.425 (23,1%)

Publicitat, propaganda i relacions públiques 9.724.969 15.136.487 (35,8%)

Subministraments 857.228 807.334 6,2% 

D’altres serveis 1.227.692 2.941.706 (58,3%)

Tributs 249.568 374.986 (33,4%)

Provisió per deutors diversos (425.063) (34.313) (1.138,8%)

D’altres pèrdues en gestió corrent  634.291 728.033 (12,9%)

Total 16.668.151 54.521.208 (69,4%)

Quadre 6 

El conjunt de les despeses registrades en l’epígraf “D’altres despeses 
d’explotació”, que s’eleven a 16.668.151 euros, ha disminuït en un 69,4% 
respecte al de l’exercici anterior a causa, fonamentalment, de la reducció 
que ha tingut lloc en els comptes “Arrendaments i cànons”, “Publicitat, 
propaganda i relacions públiques” i “Provisió per diversos deutors”. 

Els imports més significatius es registren en el compte “Publicitat, 
propaganda i relacions públiques”, en què s’apleguen els imports pagats 
pels convenis i contractes de patrocini en què l’SPTCV s’ha subrogat en 
la posició que tenia la Generalitat,  així com en els comptes “Reparacions 
i conservació” i “Serveis professionals independents”. 

Hem seleccionat una mostra representativa del 69,7% de les despeses 
registrades en l’epígraf, per tal de verificar-ne l’adequació als principis 
comptables aplicables, així com als principis de control intern i bona 
gestió financera, i s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 
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- No hi ha constància que les factures per la realització de serveis o la 
prestació de subministraments hagen sigut revisades i s’haja donat 
la conformitat a l’execució contractual deixant-ne constància 
formal en el document corresponent. 

- S’ha imputat una despesa de 3.540.000 euros, conseqüència del 
contracte de patrocini d’un torneig esportiu disputat en l’any 2011, 
que hauria d’haver-se imputat a aquest exercici. 

Pel que fa a aquest contracte de patrocini, d’altra banda, hem 
comprovat que la data de la factura és anterior a la data de 
signatura de l’addenda al contracte que justifica el pagament 
d’aquesta, i que la certificació de la realització de la despesa no ha 
rebut la conformitat del responsable del departament, 
contràriament al que disposa el procediment normal d’aprovació de  
la despesa. 

- Pel que fa als imports abonats per un contracte de patrocini 
esportiu, interessa ressenyar que un proposta de pagament per la 
qual es dóna conformitat a una factura per un import de 590.000 
euros solament està signada pel director general de l’SPTCV i no ha 
rebut la conformitat de la responsable de projectes, contràriament 
al que disposen les instruccions internes i s’esdevé en la resta de 
propostes de pagament revisades. 

- Hem revisat dues factures corresponents a honoraris per 
consultoria, assistència tècnica i projecte d’obres i instal·lacions, 
per dos imports de 129.417 euros i 507.247 euros, que es 
corresponen amb unes obres realitzades en l’exercici de 2011 i que 
haurien d’haver-se imputat a aquest exercici. 

En aquest sentit, hem comprovat que les factures presentades per 
l’empresa adjudicatària no compleixen el requisit establit en 
l’article 6.1 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, aprovat pel Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre 
(SDOF), ja que no especifica el període de temps en què s’han 
realitzat les obres. 

- L’SPTCV ha imputat a l’exercici de 2012 un import de 356.820 euros, 
per un cànon pel dret de superfície que abona una empresa, que no 
es cobra en fons líquids, sinó en espècie, d’acord amb un contracte 
formalitzat a l’efecte. 

- En l’execució de l’esmentat contracte no s’ha justificat la utilitat 
que reporten a l’SPTCV els pagaments que ha rebut en espècie, 
circumstància que posa de manifest una situació que hauria de ser 
resolta per l’Entitat, mitjançant la promoció de les actuacions que 
siguen necessàries, a fi que la contraprestació rebuda siga efectiva. 
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Les circumstàncies expressades es repeteixen en relació amb un 
contracte signat amb un complex esportiu, en el qual s’imputa un 
import de 202.539 euros, que es correspon amb el cànon per l’ús del 
dret de superfície, que també es paga en espècie i no amb fons 
líquids. 

- Hem revisat sis factures del contracte de manteniment i 
conservació de les aigües pluvials per un import de 176.425 euros, 
així com les factures de manteniment de les zones verdes i glorietes 
per import de 287.068 euros, relatives al PDUI Benidorm-Finestrat, 
que es corresponen amb dues modificacions dels contractes 
originals formalitzades en 2012, en les quals es preveuen unes 
pròrrogues mensuals automàtiques fins a l’adjudicació de nous 
contractes, que no s’ajusten als articles 23 i 254 de l'LCSP. 

Pel que fa a les circumstàncies ressenyades, cal fer notar que les 
despeses produïdes en l’any 2011, que han estat imputades a la 
comptabilitat de l’exercici de 2012 pugen a un total de 4.176.664 euros, 
circumstància que no s’hauria d’haver produït. 

5.4 Terminis de pagament a proveïdors 

En compliment de la Resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 
de Comptes, de 29 de desembre de 2010, relativa a la informació que cal 
incorporar a la memòria dels comptes anuals, l’SPTCV hi ha incorporat 
una nota informativa, en què s’assenyala que durant l’exercici de 2012 
s’han realitzat pagaments per import de 25.425.758 euros, especificant 
els que s’han realitzat dins i fora del termini màxim legal. 

En aquest sentit, els pagaments realitzats dins del termini màxim legal 
previst en l’LMOC, en la data de tancament de l’exercici, pujaven a la 
xifra de 10.637.543 euros, mentre que els pagaments realitzats fora de 
l’esmentat termini sumaven 14.788.215 euros. 

5.5 Despeses de personal 

Tot seguit detallem en el següent quadre el desglossament de les 
despeses de personal de l’exercici de 2012 juntament amb les de 
l’exercici de 2011, amb les xifres expressades en euros. 
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Concepte Import 2012 Import 2011 Variació 

Sous i salaris  952.438 1.104.437 (13,8%)

Indemnitzacions 91.266 9.873 824,4% 

Seguretat Social a càrrec empresa 268.083 313.929 (14,6%)

D’altres despeses socials 6.106 0 - 

Total despeses de personal 1.317.893 1.418.366 (7,2%)

Quadre 7 

Les despeses de personal de l’exercici de 2012 han experimentat una 
disminució del 7,2% respecte de l’exercici anterior a causa, 
principalment, de la reducció de la seua plantilla per raons 
organitzatives i econòmiques, davant la greu situació econòmica que 
travessa l’SPTCV, circumstància que ha determinat que s’hagen realitzat 
sis comiats en l’exercici de 2012, amb el consegüent increment en el 
compte d’“Indemnitzacions”. 

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

- La Conselleria d’Hisenda i Administració Pública ha informat 
favorablement la sol·licitud d’aprovació de la massa salarial relativa 
a l’exercici de 2012, en compliment de l’article 30 de la Llei 17/2011, 
de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
de 2012 (LPG 2012). 

- Hem comprovat que l’SPTCV ha complit en l’exercici de 2012 amb 
les obligacions formals tributàries i amb la Seguretat Social, 
derivades de les relacions laborals amb el seu personal, i que està al 
corrent en el pagament d’aquestes. 

- L’SPTCV no 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 de 2012 l’SPTCV ha abonat mensualment en les 
nòmines la part proporcional de les pagues extra anuals, i ha 
ajustat la nòmina mensual des d’agost a desembre de 2012, d’acord 
amb 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 Urgents per a Garantir l’Estabilitat 
Pressupostària i de Foment de la Competitivitat (RDLEP). 

La variació de la plantilla de treballadors de 2012 en comparació amb la 
de l’exercici anterior, d’acord amb la informació facilitada per l’SPTCV, és 
la que es presenta en el quadre següent: 
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Lloc de treball 2011 2012 Variació 

Directius 1 1 0,0% 

Responsable departament 4 4 0,0% 

Personal tècnic 19 13 (31,6%) 

Personal administratiu 5 3 (40,0%) 

Total 29 21 (27,9%) 

Quadre 8 

Pel que fa a les dades aplegades en el quadre anterior i a fi de valorar la 
plantilla de l’SPTCV, cal fer menció a les dades següents: 

- En l’exercici 2012 l’SPTCV ha reduït la seua plantilla en vuit 
empleats, com a conseqüència d’una baixa voluntària, una jubilació 
i sis acomiadaments de treballadors. 

- Quant als acomiadaments realitzats en l’exercici, l’extinció dels 
contractes de treball s’ha produït per necessitats objectivament 
acreditades, pel fet que l’SPTCV és una societat mercantil de capital 
públic, que es troba immersa en un context econòmic de dificultats 
financeres, ja que per ella mateixa no genera ingressos i per tant 
depén dels ingressos de la Generalitat per a sobreviure. 

Aquesta situació negativa ha portat l’SPTCV a reduir els projectes 
que havia anat realitzant i consegüentment a eliminar 
departaments tècnics i a practicar la corresponent amortització de 
llocs de treball. 

- Un dels treballadors acomiadats va presentar una demanda judicial 
per acomiadament improcedent en què reclamava un import 
indemnitzatori superior a l’abonat pel SPTCV; la sentència per la 
qual es resol el procediment, de 8 de març de 2013, ha reconegut a 
l’empleat el dret a percebre una indemnització addicional que suma 
un import de 22.140 euros. 

Hem revisat una mostra d’expedients relatius al personal de l’SPTCV i 
podem destacar les següents qüestions: 

- En cap dels expedients revisats conta una còpia de la titulació 
acadèmica dels empleats seleccionats. 

- No consta que en cap dels procediments de selecció de personal 
s’hagen aprovat unes bases reguladores, a fi de donar compliment 
als principis de publicitat i concurrència. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’entitat SPTCV té la consideració de poder adjudicador no Administració 
Pública, d’acord amb el que disposa l’article 3.3 de l’LCSP. Aquesta 
circumstància determina que en la preparació dels contractes ha 
d’ajustar-se a les regles establides en l’article 121 de l’LCSP, mentre que 
en l’adjudicació s’aplicarà el que preveu l’article 174 de l’LCSP, per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada i a l’article 175 de l’LCSP, 
per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

6.2 Instruccions de contractació 

En compliment del que disposa l’article 176 de l’LCSP, amb data de 30 
d’abril de 2008, el director general de l’SPTCV va aprovar les instruccions 
de contractació per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, 
que van ser posteriorment modificades el 18 de maig de 2010 i 9 de gener 
de 2012. 

Hem analitzat l’actual redacció de les instruccions de contractació i hem 
comprovat que s’ajusten a la normativa d’aplicació, sense que hi haja 
cap circumstància mencionable. 

6.3 Perfil de contractant 

De la revisió del perfil de contractant s’ha constatat que seguint les 
recomanacions recollides en informes de la Sindicatura de Comptes 
d’exercicis anteriors, amb la finalitat d’evitar duplicitats i possibles 
errors, existeix una remissió electrònica a la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat. 

6.4 Abast de la fiscalització i mostra seleccionada 

D’acord amb la informació facilitada per l’SPTCV, s’ha elaborat el següent 
quadre, en el qual es detalla el nombre i import dels contractes 
adjudicats en l’exercici, el tipus i el procediment d’adjudicació: 
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Tipus de contracte  
Procediment de 

adjudicació 
Import adjudicació en 

euros (IVA exclòs) Nombre 

Subministraments 

D’altres 788.496 96,3% 1 50% 

Negociat 30.171 3,7% 1 50% 

Subtotal 818.667 100% 2 100% 

Serveis 

Obert 1.098.409 94,9% 6 75% 

Negociat 58.505 5,1% 2 25% 

Subtotal 1.156.914 100% 8 100% 

Total contractes adjudicats en 2012 1.975.581 10 

Quadre 9 

Amb la finalitat d’analitzar la tramitació de la contractació de l’SPTCV en 
l’exercici de 2012, hem seleccionat la mostra dels contractes adjudicats 
en l’exercici de 2012 i el treball realitzat ha consistit, bàsicament, en la 
comprovació de l’adequació de la tramitació dels contractes a la 
normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte. 
Així mateix hem comprovat els documents justificatius de la despesa i si 
la comptabilització s’ha fet adequadament. 

Hem analitzat de manera específica els criteris d’adjudicació, la 
baremació i valoració que se n’ha fet en els processos que ho 
requerisquen, així com la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència, atés que representen una tramitació especial segons que 
estableix l’LCSP. 

En la fiscalització realitzada hem comprovat, així mateix, que la 
tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen les instruccions 
de contractació de l’SPTCV. 

La mostra de contractes seleccionada és la que es detalla en el següent 
quadre elaborat en euros, que representa un 51,3% de l’import total 
adjudicat en l’exercici. 
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Núm. 
Tipus de 
contracte Objecte 

Import 
adjudicació 

MT/001/12 Serveis 
Manteniment i conservació xarxa aigües 
pluvials, xarxa aigües residuals del PEDUI. 238.685 

MT/002/12 Serveis 
Tractament i retirada de lixiviats, manteniment 
i conservació de les basses de lixiviats. 447.495 

PTA/002/11 Serveis Serveis auxiliars de control físic de les 
instal·lacions conservatori i parc temàtic. 

117.814 

PTA/003/11 Serveis 
Servei de seguretat i vigilància en l’àmbit del 
PEDUI i auditori-conservatori. 

206.231 

  Total 1.010.225 

Quadre 10 

6.5 Revisió dels expedients de contractació 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades a l’inici de cadascun dels expedients de contractació de 
serveis, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- En els quatre expedients revisats hem comprovat que el document 
que justifica l’ordre d’inici de l’expedient no s’ajusta íntegrament 
als requisits establits en l’article 22 de l’LCSP, perquè no determina 
amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que s’han de 
cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del 
seu objecte i contingut per a satisfer-les. 

- En cap dels expedients analitzats consta que s’haja formalitzat 
l’informe preceptiu de l’òrgan de contractació previst en l’article 93 
de l’LCSP. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun 
dels expedients analitzats i de formalització dels contractes permet 
posar de manifest les circumstàncies següents: 

- Els objectes dels contractes formalitzats en els expedients 
MT/001/2012 i MT/002/2012 estan directament relacionats amb la 
gestió del medi ambient i són contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. 

Hem comprovat, però, que l’SPTCV no ha exigit a les empreses 
licitadores la certificació de normes de garantia de la qualitat del 
servei prestat, ni tampoc la necessitat d’acreditar el compliment de 
les normes de gestió mediambiental, contràriament al que 
preveuen els articles 80 i 81 de l’LCSP, mitjançant la presentació de 
certificats expedits per organismes independents. 
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- En l’expedient PTA/002/11 hem comprovat que es desestimen per 
baixa temerària les dues ofertes més econòmiques i es realitza 
l’adjudicació en favor de l’empresa que presenta l’oferta econòmica 
superior. 

En l’expedient esmentat es va donar audiència a les empreses 
declarades en baixa temerària, que justificaren les seues ofertes, 
encara que el director tècnic de l’SPTCV, en l’informe del 27 de 
febrer de 2012, conclou que cap de les dues empreses no han 
justificat suficientment les baixes, en la mesura en què no han 
inclòs determinades despeses en la seua oferta, tot i que l’informe 
no es quantifica i concreta la incidència d’aquestes omissions sobre 
el cost total previst del servei. 

En l’informe tècnic sobre les ofertes presentades s’indica que, en 
qualsevol cas, es consideren desproporcionades les baixes superiors 
al 25% del preu de licitació, conclusió que no s’ajusta al que disposa 
l’article 85.3 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre (RLCAP). 

- En relació amb els expedients MT/002/12 i PTA/003/11, hem 
comprovat que la documentació justificativa que acredita que els 
adjudicataris no estan afectats per les prohibicions per a contractar 
no es realitzen d’acord amb l’article 73 de l’LCSP. 

En aquest sentit, en l’expedient PTA/002/11 no consta cap 
document que justifique que l’adjudicatari no incorre en alguna de 
les prohibicions de contractar. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels 
contractes subscrits en els expedients analitzats, destaquem les 
circumstàncies següents: 

- En el contracte PTA/003/11 s’ha comprovat que, amb data 19 de 
setembre de 2012, l’empresa adjudicatària va sol·licitar el concurs 
voluntari de creditors, que va ser acceptat pel Jutjat Mercantil núm. 
3 de València. 

Amb posterioritat, el 16 de maig de 2013, es va formalitzar una 
modificació del contracte original, per un període d’execució d’un 
mes, prorrogable automàticament fins a la nova adjudicació, quan 
una de les causes de prohibició de contractar enumerades en 
l’article 49.1. b de l’LCSP és haver sol·licitat la declaració de concurs 
voluntari de creditors. 

En tot cas, pel que fa a la possibilitat de realitzar pròrrogues 
automàtiques, l’article 279 de l’LCSP solament admet la pròrroga de 
contractes de serveis quan s’haja previst en el contracte original, 
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circumstància que no es produeix en aquest supòsit, sense que siga 
possible establir-lo sense una duració determinada. 

- Hem realitzat una revisió formal de les factures que expressen la 
prestació dels serveis per les empreses, i hem comprovat que no 
figura cap document que justifique la revisió d’aquestes, amb data i 
signatura d’un responsable de l’SPTCV. 

- En l’expedient PTA/002/11, no existeix cap constància que l’SPTCV 
haja comprovat que el contractista estiga al corrent de les quotes de 
la Seguretat Social i que els treballadors perceben, com a mínim, el 
salari fixat en el corresponent conveni col·lectiu, segons s’estableix 
en la clàusula 21a.a del plec de clàusules administratives 
particulars. 

6.6 Revisió dels contractes menors 

En la informació facilitada per l’SPTCV s’expressa que s’han formalitzat 
16 contractes menors en l’exercici de 2012, per un import total de 107.268 
euros, entre els quals hem seleccionat els que s’indiquen en el quadre 
que mostrem tot seguit, expressat en euros, amb la finalitat d’analitzar si 
s’han tramitat adequadament. 

Núm. 
expt. 

Tipus 
contracte Objecte Import 

CM/005/12 Serveis 
Treballs complementaris de reparacions en 
instal·lacions portuàries.  

7.982 

CM/008/12 Serveis 
Serveis d’assessorament recurrent en la matèria 
civil, administrativa, mercantil i laboral. 16.998 

CM/011/12 Serveis 
Manteniment jardineria projecte d’urbanització 
exterior auditori conservatori 15.000 

CM/012/12 Serveis Assistència jurídica externa per a la representació en 
l’execució de sentència de procediment i ordinari. 

17.450 

CM/013/12 Serveis 
Assegurança de responsabilitat civil 
d’administradors i directius. 

15.392 

Quadre 11 

En la fiscalització dels contractes menors seleccionats s’han posat de 
manifest les circumstàncies següents: 

- Els contractes CM/008/12 i CM/012/12, en la data d’aprovació de 
l’informe, es trobaven pendents de pagament i no s’ajustaven als 
terminis establits en la clàusula 3a dels contractes formalitzats amb 
les empreses que prestaren els serveis. 
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- En cap dels contractes seleccionats s’havien revisat les factures 
justificatives del servei prestat ja que en el document no consta el 
nom del responsable ni la data de realització de la revisió. 

- Amb independència del fet que no siga exigible, d’acord amb l’LCSP, 
hauria d’efectuar-se una selecció prèvia entre diverses ofertes. 

7. FETS POSTERIORS 

Entre la data de presentació dels comptes anuals de l’SPTCV i la 
d’aprovació de l’Informe, en relació amb la capitalització del deute 
financer de l’SPTCV assumit per la Generalitat, el Consell ha pres els 
acords següents: 

- En sessió de 30 de maig de 2013 es va acordar que, en el marc del 
procés de racionalització i reestructuració del sector públic 
empresarial i fundacional, podia anticipar el venciment del compte 
creditor generat a favor de la Generalitat i exigir-ne el pagament, a 
proposta del conseller amb competència en matèria d’hisenda, 
previ informe de la Secretaria Autonòmica que ostenta les 
competències en matèria de sector públic empresarial. 

En l’esmentat acord es determina que, en la data d’aprovació, el 
deute que l’SPTCV té amb la Generalitat tant a llarg com a curt 
termini, puja a un import de 420.217.265 euros. 

Es va acordar anticipar el venciment i exigir el pagament del 
compte creditor de la Generalitat per import de 222.000.000 d'euros, 
així com iniciar els tràmits per a l’ampliació del capital social de 
l’SPTCV en l’esmentada xifra, que seria subscrit i desemborsat 
mitjançant la compensació d’obligacions pendents de pagament 
que pel mateix import mantenia l’SPTCV amb la Generalitat. 

Simultàniament a l’ampliació de capital, l’SPTCV havia d’acordar 
una reducció de capital, a fi de compensar pèrdues, mitjançant 
l’amortització d’accions. Es va disposar que l’import que es pogués 
compensar es mantindria en el compte de capital social. 

- En l’Acord esmentat del Consell del dia 30 de maig de 2013, també 
es va acordar modificar l’article 7 dels estatuts socials de l’SPTCV i 
establir el capital social de l’Entitat en 229.807.560 euros, dividit en 
199.140 accions nominatives de 1.554 euros de valor nominal 
cadascuna, íntegrament subscrites. 

Es va desemborsar exclusivament el 76,1% del capital subscrit, i va 
quedar pendent de desemborsar un import de 21.700.000 euros, que 
es desemborsaria mitjançant aportacions dineràries, amb 
anterioritat al dia 31 de desembre de 2013. 
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Es va acordar, així mateix, reduir el capital social en l’import de 
200.806.779 euros, amb l’objecte de restablir l’equilibri entre el 
capital i el patrimoni de la Societat, mitjançant l’amortització 
d’accions, i va quedar fixat el nou valor nominal de cadascuna de 
les accions en la suma de 369 euros. 

En conseqüència, el capital social de l’SPTCV es va fixar en un 
import de 29.000.781 euros, dividit en 78.691 accions nominatives 
de 369 euros de valor nominal cadascuna. 

- En la sessió del Consell de 12 de juliol de 2013 es va acordar 
anticipar el venciment i l’exigència del pagament a l’SPTCV del 
compte creditor a favor de la Generalitat, per un import de 
108.655.562 euros, amb caràcter addicional a l’acordat el 30 de maig 
de 2013, per un import de 222.000.000 d'euros. 

Amb aquesta finalitat s’iniciarien els tràmits per a l’ampliació de 
capital social de l’SPTCV, per un import de 108.655.562 euros, que 
seria subscrit i desemborsat mitjançant la compensació 
d’obligacions pendents de pagament que, pel mateix import, manté 
l’SPTCV amb la Generalitat. 

El dia 16 de gener de 2013 l’SPTCV ha rebut notificació de diligència 
d’embargament de devolució de retencions de l’Impost de Societats de 
l’exercici de 2011, per un import d’1.660.829 euros, que és conseqüència 
de la tramitació de l’expedient administratiu de procediment de 
constrenyiment per al cobrament dels deutes pendents de pagament, 
provinents de la liquidació de taxes administratives del Consorci 
Valencià 2007. 

8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 de l’Informe hem aplegat els fets i circumstàncies que 
afecten de manera significativa l’adequació dels comptes anuals de 
l’SPTCV als principis comptables d’aplicació, així com els incompliments 
rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en 
relació amb les àrees fiscalitzades. 

Amb independència de les circumstàncies aplegades en l’esmentat 
apartat de conclusions de l’Informe, que han de ser resultes per l’SPTCV, 
a continuació apleguem una sèrie de recomanacions, entre les quals es 
destaquen aquelles que van ser efectuades en informes corresponents a 
exercicis anteriors, que han estat ateses per l’SPTCV. 

En aquest sentit, mitjançant escrit del síndic major, del 15 de maig de 
2013, es va sol·licitar al director general de l’SPTCV que comuniqués a la 
Sindicatura de Comptes les mesures adoptades o que d’ara endavant 
s’adopten, pel que fa als apartats de conclusions generals i 
recomanacions indicats en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2011. 
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El director general de l’SPTCV, el dia 29 de maig de 2013, va remetre un 
escrit en què es fa menció de 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 implementat les següents recomanacions 
realitzades en informes d’exercicis anteriors. 

a.1)  L’SPTCV ha millorat la informació que recull en la memòria 
dels comptes anuals, conformement a les recomanacions que  
figuren en informes d’exercicis anteriors. 

a.2)  S’ha revisat la documentació sobre dietes i despeses de 
locomoció de l’exercici per ajustar-les a les indicacions de la 
Sindicatura de Comptes quant a la inequívoca identificació 
d’aquestes despeses. 

a.3)  S’han promogut actuacions per utilitzar de manera més 
convenient, en la promoció de les activitats de L’SPTCV, les 
contraprestacions rebudes en els contractes de patrocini 
esportiu. 

a.4) L’SPTCV ha elaborat un organigrama detallat del personal i ha 
millorat la relació de llocs de treball. 

a.5)  S’estan realitzant els tràmits per formalitzar la cessió a 
l’SPTCV dels terrenys on s’ubicarà el Centre de Congressos 
d’Alacant i el Centre de Convencions de Castelló. 

b) Considerem que cal mantenir les següents recomanacions 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 

b.1)  L’SPTCV hauria de realitzar un inventari de l’immobilitzat, 
com també avaluar al tancament de cada exercici si hi ha 
indicis que aquest s’haja deteriorat. 

b.2) L’apartat sobre els ajornaments de pagament que figura en la 
memòria dels comptes anuals de l’exercici hauria d’oferir 
informació procedent de les operacions de proveïdors 
d’immobilitzat. 

b.3)  Una vegada perduda la condició de copromotor del Gran Premi 
de Fórmula 1 en la Ciutat de València, l’SPTCV hauria de 
rescindir també l’altre contracte relacionat amb 
l’esdeveniment. 

b.4) Pel que fa a la gestió contractual l’SPTCV hauria d’utilitzar de la 
manera més convenient les contraprestacions rebudes dels 
contractes de patrocini esportius i justificar de manera 
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adequada que les contraprestacions alternatives realitzades 
mantenen una equivalència amb les establides en els 
contractes. 

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

c.1)  Els terrenys arrendats o cedits a tercers que es posseïsquen 
per obtenir rendes s’han de comptabilitzar en el compte 
“Inversions immobiliàries”, com a terrenys amb cessió del dret 
d’ús, de manera que l’SPTCV hauria de quantificar el valor 
comptable d’aquests béns i registrar-los en l’epígraf esmentat, 
segons que es detalla en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

c.2)  En l’epígraf “Immobilitzat intangible” de l’actiu no corrent del 
balanç, en relació amb els projectes actualment suspesos, 
l’SPTCV ha d’analitzar la conveniència de valorar els indicis de 
deterioració, a fi de recollir un valor adequat en la 
comptabilitat, conformement al que expressa l’apartat 5.1 de 
l’Informe. 

c.3) L’Entitat ha de preveure les possibles obligacions 
econòmiques, com a conseqüència dels litigis i contenciosos 
que té pendents en els tribunals de justícia, que puguen 
ocasionar-li pèrdues patrimonials en el futur, aplicant les 
normes de registre i valoració del PGC, tal com es desprén de 
l’apartat 5.1 de l’Informe. 

c.4)  L’SPTCV ha de ser més estricta en l’aplicació de les normes de 
registre i valoració del PGC pel que fa a la imputació 
comptable de les despeses de l’exercici, tal com diu l’apartat 
5.3 de l’Informe. 

c.5) L’Entitat ha de revisar els acords que ha signat amb les dues 
empreses a les quals ha cedit el dret d’ús de superfície i rep 
l’import del cànon anual en espècie i no en metàl·lic, prenent 
les mesures que siguen necessàries per defensar els seus 
interessos, tal com indica l’apartat 5.3 de l’Informe. 

c.6)  És necessari que l’SPTCV tramite els expedients de 
contractació amb rigor i prou antelació, de manera que no 
calga realitzar pròrrogues mensuals automàtiques dels 
contractes vençuts, que no s’ajusten al que disposa l’LCSP, 
segons que es detalla en els apartats 5.3 i 6.5 de l’Informe. 

c.7)  En la gestió contractual l’SPTCV ha de resoldre totes les 
qüestions que menciona l’apartat 6.5 de l’Informe, entre les 
quals cal evitar que l’experiència es puga considerar com un 
criteri d’adjudicació i tramitar de manera adequada les baixes 
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temeràries presentades pels licitadors, tot complint amb les 
formalitats previstes en els plecs de les contractacions. 

c.8)  En la gestió dels contractes menors, i en aquells que tinguen 
una certa importància significativa pel seu objecte o pel seu 
import, l’SPTCV hauria de sol·licitar, almenys, tres ofertes, tal 
com es manifesta en l’apartat 6.6 de l’Informe. 




