
 

 

 

 

 

 

CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, SA 
  



Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2013 

145 

1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons allò 
previst en el Programa Anual d’Actuació de 2014, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte realitzar un control formal dels comptes 
anuals de l'exercici de 2013 de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 
(CAC, SA) per a comprovar si es presenten adequadament, d’acord amb 
els principis comptables aplicables, així com verificar el compliment de 
la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici 
en relació amb les àrees fiscalitzades definides en l'apartat següent. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la realització del seguiment de les 
conclusions i recomanacions efectuades en l'informe de fiscalització de 
l'exercici de 2012 i la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de CAC, SA, relacionats amb l'abast del 
treball. En els diferents apartats d’aquest Informe s’assenyalen aquelles 
situacions que els òrgans responsables de la Societat hauran d’atendre i 
millorar. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de CAC, SA, estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2013, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a 
l’exercici acabat en l’esmentada data i s’adjunten íntegrament, 
juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. 
Aquests comptes van ser formulats pels administradors de la Societat el 
31 de març de 2014, aprovats per la Junta General d’Accionistes el 27 de 
juny de 2014 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb la normativa 
d’aplicació, el 30 de juny de 2014, juntament amb l’informe d’auditoria 
dels comptes anuals. 

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

L'excepció a l’opinió es refereixen a una correcció valorativa en 
l’immobilitzat en curs, per la deterioració del valor de l’avantprojecte 
realitzat per a la construcció de les torres en el complex de la Ciutat de 
les Arts i de les Ciències, per 15.000.000 d’euros. 
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Els paràgrafs d’èmfasi inclouen tres incerteses, una pel desenllaç de la 
situació comentada en la nota 5.18 de la memòria, quant als 
despreniments en la coberta del Palau de les Arts; l'altra per la tramitació 
en curs de la cessió dels terrenys propietat de la Generalitat a la Societat, 
descrita en la nota 4.a; i la tercera, referida a la continuïtat de la Societat, 
exposada en la nota 2.c de la memòria. A més a més, en un altre paràgraf 
s'emfatitzen les notes 8.1.b i 8.2.2 b de la memòria relatives a la no 
compensació de crèdits amb la Societat Parcs Reunits València, SA, a 31 
de desembre de 2013. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a comprovar si la formalització, aprovació i 
rendició dels comptes anuals han sigut adequades, mitjançant la 
realització dels procediments d'auditoria aplegats en la secció 891 del 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Cal ressaltar per la 
seua importància, que hem realitzat un seguiment de les conclusions i 
recomanacions efectuades en l’informe de fiscalització de l’exercici de 
2012. 

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

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització que assenyalem en 
l’apartat 1, i amb l’enfocament que descrivim en l’apartat 2.1, hem 
revisat si CAC, SA, ha complit la legalitat vigent aplicable a la gestió dels 
fons públics i a l’activitat contractual durant l’exercici acabat el 31 de 
desembre de 2013. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, si 
s’han complit els aspectes rellevants que estableixen fonamentalment la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d’empreses públiques i altres ens de l’Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2013 i la normativa 
pròpia de la Societat que tot seguit es relacionen: 

- Decret 225/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s’acorda la constitució de la societat anònima 
“València Ciència i Comunicacions, SA”. 
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- Acord de 4 de juliol de 1996 del Govern Valencià pel qual es 
modifiquen els estatuts de la mercantil “València Ciència i 
Comunicacions, SA”. 

- Estatuts de la Societat. 

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

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

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

a) CAC, SA informa en la nota 5.18 de la memòria sobre els 
despreniments haguts en la coberta del Palau de les Arts el 26 de 
desembre de 2013, i les raons per les quals no n'ha comptabilitzat 
la pèrdua en l'immobilitzat material. Quant això, aquesta 
Sindicatura considera que la Societat hauria d'haver registrat la 
deterioració del valor del l'immobilitzat a càrrec del compte de 
pèrdues i guanys per un import de 2.752.142 euros, en aplicació 
dels principis de prudència i no compensació, previstos en el marc 
conceptual del Pla General Comptable, a més de la provisió 
necessària per a fer front a les despeses associades a càrrec de la 
Societat, tal com indiquem en l'apartat 5.1 e. 

b) A 31 de desembre de 2013 CAC, SA, no havia registrat els interessos 
de demora dels deutes vençuts, l’import dels quals podria ser 
significatiu, segons l’estimació efectuada per aquesta Sindicatura 
(apartat 5.1 f). 

c) Com hem indicat en informes de fiscalització d'exercicis anteriors, 
el saldo del compte "Cessions d'ús" de l'"Immobilitzat intangible" 
s'hauria de minvar en 21.473.825 euros a càrrec de l'epígraf 
"Reserves", ja que no reuneix els requisits necessaris per la seua 
activació, d'acord amb el marc conceptual del Pla General de 
Comptabilitat, tal com indica l'apartat 5.2.a.  

d) Reiterem el que hem exposat en els informes de fiscalització 
d'exercicis anteriors respecte al saldo del compte "Terrenys" i la 
seua reducció a càrrec de "Reserves" per 29.894.130 euros, per raó 
dels successius increments de valor dels terrenys registrats 
originàriament en 2005 per 64.492.000 euros que, a 31 de desembre 
de 2013 es troben valorats en 94.386.139 euros (apartat 5.2.b). 
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e) CAC, SA hauria de registrar una correcció valorativa en 
l'"Immobilitzat material" a 31 de desembre de 2013 per 15.213.471 
euros, tal com hem indicat en els informes de fiscalització 
d'exercicis anteriors i indica l'apartat 5.2.c. 

f) Igual que en exercicis anteriors, el saldo de l'"Immobilitzat 
material" s'ha de minvar en 59.343.490 euros a càrrec de 
"Reserves", per les obres de construcció del Pont de l'Assut de l'Or, 
cedides a l'Ajuntament de València en 2009, per allò que hem 
indicat en l'apartat 5.2.e. A més a més, les pèrdues de l'exercici 
haurien de minvar en 1.048.002 euros per l'amortització 
comptabilitzada en l'exercici per les referides obres. 

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

a) La nota 2 c de la memòria, que explica els aspectes crítics de la 
valoració i estimació de la incertesa, informa de l'existència d'un 
fons de maniobra negatiu i que la continuïtat de la gestió de CAC, 
SA es troba supeditada al suport financer de la Generalitat. Així 
mateix, s'informa de l'aprovació en 2014 del Pla de Sanejament i 
del procés de tramitació del pla d'externalització del complex de 
la Ciutat de les Arts i de les Ciències. 

 En aquest sentit, cal afegir que la desproporció recurrent entre els 
ingressos i les despeses registrats en el compte de pèrdues i 
guanys, la insuficiència del suport financer de la Generalitat i 
l'existència de fons de maniobra negatius, posen de manifest 
incerteses sobre el funcionament futur de la Societat, tal com 
indiquem en l'apartat 5.1.b. Quant a això, si bé la memòria 
informa de l'aprovació del Pla de Sanejament elaborat en juliol de 
2012 i de la situació dels treballs relacionats amb l'externalització 
del complex de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, no detalla les 
mesures que s'han d'adoptar per a la seua viabilitat. 

b) El Pla de Sanejament previst en l'article 7 del Decret Llei 1/2011, 
de 30 de setembre, del Consell, no va ser aprovat pel Consell 
d'Administració de CAC,SA fins al 20 de febrer de 2014. Com 
indica l'apartat 5.1.c, les conclusions del dit document no 
contenen expressament els requeriments del conseller 
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, quant a la viabilitat de 
la Societat i la sostenibilitat econòmica i financera del seu model 
de negoci a mitjà i llarg termini. 

c) A la data d'elaboració del present Informe, juliol de 2014, es troba 
en fase d'estudi el nou abast dels treballs d'externalització, tal, 
com indiquem en l'apartat 5.1.d. 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat  

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.2, s’han evidenciat durant l’exercici de 2013 els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics: 

a) Tal com informa la nota 16 de la memòria, durant 2013 s’han 
realitzat o estan pendents de realitzar pagaments per import de 
48.785.037 euros, que superen el termini establert en la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, com s’indica en 
l’apartat 5.1 f. 

 En la revisió de l'expedient de contractació 2013/10034754, hem 
observat que la forma de pagament acordada no s'atén al que 
estableix en la citada Llei 3/2004 (apartat 6.6.1.b). 

b) Com s’indica en l’apartat 5.1 b, CAC, SA, no s'ha atès al que disposa 
l'article 6 (apartats 1 i 2) del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, 
del Consell, en relació amb els principis de suficiència financera i 
equilibri pressupostari. 

c) El compliment adequat del que disposa l’article 32.2 de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2013 en matèria de 
retribucions del personal, es troba condicionat al que s’exposa en 
l’apartat 5.2 h pel que fa a aquesta qüestió. 

d) El contracte 2013/10039407, va ser adjudicat amb el procediment 
negociat sense publicitat per raó de la quantia, quan pel seu valor 
estimat, de 100.000 euros més IVA, caldria haver realitzat un 
procediment obert, com indiquem en l'apartat 6.6.1 c. A més a més, 
els criteris de valoració d'ofertes no es defineixen amb detall en el 
plec ni la seua valoració queda suficientment explicada en 
l'informe tècnic de valoració. 

e) Els contractes d'assegurances de danys i responsabilitat civil 
indicats en l'apartat 6.6.3 han sigut tramitats sense ajustar-se als 
principis de publicitat i concurrència i al que disposa l'article 86 del 
TRLCSP. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

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

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

Si bé mitjançant el Decret Llei 7/2012 es regulava la incorporació de CAC, 
SA a la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CEPV), aquesta 
entitat pública va ser suprimida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, raó 
per la qual, a 31 de desembre de 2013, CAC, SA es manté adscrita a la 
Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

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

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

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

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

- La prestació de serveis de telemàrqueting per a tercers. 

- La prestació de serveis a tercers de consultoria i assistència tècnica 
en projectes similars a aquells desenvolupats per la Societat, 
assessorant en matèria de recursos humans, màrqueting i 
elaboració de plans economicofinancers. 

Al tancament de l’exercici de 2013, el capital social de CAC, SA, suma 
421.852.000 euros, representat per 105.463 accions nominatives de 4.000 
euros de valor nominal per cada una, propietat al 100% de la Generalitat. 

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

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

Tot seguit es resumeixen les actuacions desenvolupades per la Societat 
en l’exercici de 2013, que s’apleguen en el seu informe de gestió. 

- En línia amb el que preveu el Pla Estratègic 2012-2015, en 2013 s'ha 
iniciat un projecte per a externalitzar l'explotació de les activitats 
de CAC, SA, la culminació de les quals s'espera que tinga lloc en 
2015. Per a això està previst el seu sotmetiment a contractació 
pública. 

- S'han continuat aplicant les mesures del Pla d'Eficiència 
Energètica aprovat en 2011 i s'ha aplicat la política per a 
l'optimització energètica en els encesos de les instal·lacions 
d'enllumenament i climatització de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències. 

- S'han executat mínimes inversions, sempre condicionades al 
compliment de la legalitat o la seguretat. En l'obra de l'Àgora el 
director facultatiu ha emès el certificat final parcial II, amb el qual 
s'ha donat per finalitzada l'obra executada i hi ha una sèrie 
d'execucions pendents respecte al projecte modificat. S'ha signat 
l'acta de recepció parcial de l'obra continguda en l'esmentat 
certificat, sense que amb posterioritat s'hagen executat les 
partides pendents. 

- Disminució de la venda d'entrades en un 2,8% respecte de 
l'exercici anterior. Els ingressos generats per aquest concepte són 
21.397.000 euros, un 16,1% menys que en 2012. 

- Inauguració de deu noves exposicions i estrena de dues 
projeccions i una reposició. 

- Realització de diversos actes i esdeveniments com ara l'Open de 
Tenis, la Valencia Fashion Week, la Marató Divina Pastora i l'Euro 
Training de Mercedes. 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DEL CONTROL 
FORMAL 

5.1 Aspectes generals 

a) Equilibri entre el capital i el patrimoni net 

Durant 2013 s'han inscrit en el Registre Mercantil els acords socials 
aprovats en 2011 pendents d'inscripció al tancament de l'exercici 
anterior, com ara els corresponents als desemborsaments pendents  
d'una ampliació de capital per 26.000.000 d'euros i la reducció de 
capital aprovada inicialment en 2011 per 381.740.000 euros. Així 
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mateix, s'ha inscrit l'ampliació de capital acordada en 2012 per 
32.000.000 d'euros. 

Així, a 31 de desembre de 2013, el patrimoni net de la Societat ha 
pujat a 414.114.535 euros, import que representa el 98,2% del seu 
capital social. Per tant, CAC, SA no es troba incursa en el supòsit de 
dissolució societària previst en l'article 363.1 e del TRLSC, a 
diferència de l'exercici anterior, ja que s'ha restablit l'equilibri entre 
el capital i el patrimoni net que havia sigut disminuït com a 
conseqüència de les pèrdues, tal com indica la memòria en la nota 
8.3. 

En aquesta nota de la memòria s'afegeix que el 25 d'octubre 2013, el 
Consell, constituït en Junta General d'Accionistes va aprovar una 
ampliació de capital per un import de 48.016.000 euros, dels quals al 
tancament de l'exercici s'havien desemborsat 30.000.000 d’euros. A 
la data de realització del present treball (juliol 2014) quedaven per 
desemborsar 7.716.000 euros, incomplint així els terminis previstos 
per la Junta General. 

b) Principi d’empresa en funcionament 

La nota 2.c de la memòria assenyala l'existència d'un fons de 
maniobra negatiu que, al tancament de l'exercici pujava a 
364.061.991 euros, i afegeix que a fi d'assegurar la continuïtat de la 
gestió, el 30 de març de 1999, CAC, SA va subscriure amb el seu 
accionista únic un conveni de col·laboració en virtut del qual la 
Generalitat es comprometia a prestar el suport necessari per a 
continuar l'activitat de la Societat i garantir així el compliment del 
principi d'empresa en funcionament. 

També s'indica que amb data 20 de febrer de 2014, el Consell 
d'Administració va aprovar un Pla de Sanejament elaborat en juliol 
de 2012 i que durant l'exercici de 2013 la Societat ha estat treballant 
en la preparació de les condicions de l'expedient d'externalització 
de la Ciutat de les Arts i de les Ciències. S'hi afegeix que la Societat 
continuaria existint com a societat pública de capital 100% 
propietat de la Generalitat. 

Quant a això, si bé la Societat manifesta la seua vocació de 
continuïtat, la desproporció recurrent entre els ingressos i les 
despeses registrada en el compte de pèrdues i guanys, la 
insuficiència del suport financer de la Generalitat i l'existència de 
fons de maniobra negatius evidencien incerteses sobre el seu 
funcionament futur en el cas que cessés o no augmentés el suport 
financer del soci, sense que la memòria explique amb suficiència 
les mesures contingudes en el pla de sanejament o en el pla 
d'externalització del complex a fi de pal·liar la situació actual i 
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millorar les perspectives de finançament contribuint a la seua 
viabilitat, tal com indiquem en els apartats següents. 

Per tot el que hem indicat sobre la insuficiència dels ingressos de la 
Societat per a cobrir les seues despeses i inversions, no s'ha pogut 
donar compliment al que disposa l'article 6 del Decret Llei 1/2011, 
de 30 de setembre, del Consell, en relació amb els principis de 
suficiència financera i equilibri pressupostari. 

c) Pla de Sanejament 

Pel que fa a l’obligació que preveu l’article 7 del Decret Llei 1/2011 
de presentar un pla de sanejament per a les entitats públiques amb 
nivells excessius de pèrdues o de necessitat de finançament, cal 
assenyalar que mitjançant escrit de 10 de gener de 2012 del 
conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, es va requerir 
a CAC, SA, perquè elaborés i aprovés aquest pla en un termini 
aproximat de dos mesos, el dit pla no va ser aprovat pel Consell 
d'Administració fins al 20 de febrer de 2014. 

Quant al seu contingut, hem observat que abasta, en termes 
generals, els aspectes sol·licitats pel conseller tret de la viabilitat de 
les diferents línies de negoci o propostes d'externalització 
d'activitats. Finalment hem observat que les conclusions del 
document no contenen expressament els requeriments del 
conseller quant a la viabilitat de l'empresa i a la sostenibilitat 
econòmica i financera del seu model de negoci a mitjà i llarg 
termini. 

d) Pla d’externalització 

La nota 2.c de la memòria assenyala que durant 2013 la Societat ha 
treballat conjuntament amb la COVE (Comissió per al seguiment 
dels processos de venda i externalització d'actius i d'entitats del 
sector públic) en la preparació del contracte de gestió, 
manteniment, administració i explotació conjunta dels edificis i 
instal·lacions del complex Ciutat de les Arts i de les Ciències, i que a 
la data de tancament dels comptes anuals està pendent 
l'acabament de la memòria justificativa de la contractació per a la 
seua consegüent aprovació i inici de l'expedient. 

Quant a això, tal com vam indicar en l'informe de fiscalització de 
l'exercici anterior, en 2012 la Societat va formalitzar un contracte 
(vegeu l'apartat 6.6.2) l'objecte del qual era la prestació de serveis de 
consultoria per a la definició de les condicions d'externalització de la gestió 
de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, per un import de 42.000 euros. 
En l'informe presentat pel contractista es conclou que la proposta 
més convenient per a CAC, SA i el soci únic és l'externalització total 
de tot el complex en un únic lot amb un model de gestió indirecta 
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mitjançant un contracte privat de gestió i explotació, amb un 
termini mínim de duració de deu anys i recomanable entre quinze i 
vint anys. 

A més del contracte anterior, CAC, SA, ha subscrit tres contractes 
menors amb els objectes següents: traducció dels esborranys dels 
plecs, anàlisi de les repercussions del procés en els  contractes de 
finançament i informe jurídic sobre la viabilitat del procés i de 
determinades clàusules socials per un import conjunt de 30.900 
euros. 

Pel que fa a la viabilitat jurídica del procés d'externalització cal 
destacar els següents aspectes continguts en l'informe emès per la 
Direcció General de Patrimoni el 4 d'abril de 2014, amb la sol·licitud 
prèvia de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 
en relació amb l'adscripció a CAC, SA dels terrenys on s'ubiquen 
l'Umbracle, el Museu de les Ciències Príncep Felip i l'Hemisfèric: 

- L'Advocacia General de la Generalitat ha informat amb data 24 
de febrer de 2014, que ja hi ha un pronunciament jurídic emès 
per l'assessor extern contractat per CAC, SA sobre el procés 
d'externalització i, amb data 27 de març de 2014, ha informat 
que la Generalitat podrà adscriure directament béns afectes a 
un servei públic a les empreses públiques, tal com prescriu 
l'article 53.3 de la Llei de Patrimoni, i afegeix que aquesta 
adscripció no comportarà en cap cas transmissió de la 
titularitat demanial.  

 Per tant, no existeix cap dubte ni inconvenient a adscriure a 
CAC, SA els béns objecte de consulta per a la gestió pels seus 
propis mitjans. No obstant això, es ressalta que en cap dels 
informes anteriorment indicats, es diu si resulta possible per la via 
del referit article 53.3 externalitzar un servei públic sobre béns de 
dotacions mitjançant una empresa pública que ha sigut creada per a 
gestionar aqueix servei públic. 

- Està pendent de regularitzar la situació cadastral i la registral 
dels terrenys. A més a més s'indica la necessitat de depurar la 
situació jurídica de part dels terrenys sobre els quals s'han construït 
les referides edificacions. 

Amb posterioritat, el Consell d'Administració, en sessió de data 20 
de juny de 2014, acorda analitzar les condicions de l'externalització 
tenint en compte l'informe anterior. En aquest sentit acorda treballar 
en l'estudi i definició de les condicions de gestió i explotació  integral de 
l'Oceanogràfic i l'Àgora i un abast que s'ajuste a les condicions jurídiques 
existents en els edificis del Museu de les Ciències i l'Hemisfèric. 
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Atenent els principis generals d'actuació previstos per als ens del 
sector públic de la Generalitat en la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la 
Generalitat, els òrgans que intervenen en el procés d'externalització 
haurien d'haver tingut en compte les limitacions jurídiques 
exposades adés prèviament als treballs efectuats i contractats per a 
la seua posada en marxa, que es van iniciar en 2012. 

Finalment, cal dir que la prestació del servei de gestió de 
l'Oceanogràfic l'efectua un operador extern des de la inauguració 
del recinte el 14 de febrer de 2003, per execució del contracte 
subscrit en 2002, per un període de deu anys. Aquest contracte ha 
sigut objecte de dues pròrrogues amb una vigència anual o fins a la 
celebració del contracte que resulte del procés d'externalització. 

e) Despreniments de la coberta del Palau de les Arts Reina Sofia 

La nota 5.18 de la memòria informa dels despreniments haguts en 
la coberta del Palau de les Arts el proppassat 26 de desembre de 
2013, a causa d'una fallada generalitzada de l'adherència del 
revestiment ceràmic. A tal efecte, la Societat, després d'obtenir un 
informe preliminar per a avaluar els riscos derivats dels 
despreniments, va contractar la realització d'un informe pericial 
definitiu del procés d'eliminació del revestiment de trencadís, per 
un import de 90.000 euros més IVA. 

S'hi afegeix que la UTE constructora i la direcció facultativa han assumit 
el cost del desmuntatge del trencadís i s'han compromès, entre altres 
actuacions, a assumir l'execució d'un nou tractament exterior de la coberta 
consensuat amb la propietat. Per això, al tancament de l'exercici, la 
Societat no ha comptabilitzat una estimació de pèrdua per deterioració del 
valor del revestiment del trencadís. 

A 31 de desembre de 2013, el valor net comptable de la pèrdua 
registrada en l'immobilitzat material pujava a 2.752.142 euros. 

No obstant això, en aplicació dels principis comptables de 
prudència i de no compensació continguts en el marc conceptual 
del Pla General de Comptabilitat, CAC, SA hauria d'haver registrat la 
pèrdua per deterioració del valor de l’immobilitzat a càrrec del 
compte de pèrdues i guanys, i minvar així el resultat de l'exercici en 
el referit import. 

Cal afegir que, en fase d’al·legacions, CAC, SA, ha presentat l’acord 
assolit el 18 d’octubre de 2014 amb el constructor i l’arquitecte, pel 
qual aquests últims es comprometen a assumir els costos derivats 
dels treballs necessaris per a la col·locació integral d’un nou 
tractament exterior de la façana de l’edifici. 
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Les despeses a càrrec de CAC, SA per l'assessorament i prestació  
del servei de seguretat i salut, en relació amb els succeïts 
ocorreguts, han sigut de 112.425 euros. Aquestes despeses haurien 
d'haver sigut provisionades a 31 de desembre de 2013. 

f) Ajornaments de pagament a proveïdors 

La nota 16 de la memòria aplega la informació preceptiva d’acord 
amb allò que es determina en la Resolució de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de 29 de desembre de 2010, 
sobre la informació que cal incorporar en la memòria en relació 
amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions 
comercials. 

En aquesta nota s’indica que durant 2013 s’han realitzat pagaments 
per import de 16.719.655 euros que excedeixen del termini màxim 
establit en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, mentre que a 31 de desembre de 2013 els 
saldos creditors que acumulen un ajornament superior al termini 
màxim legal han estat de 32.065.382 euros. 

En conseqüència, segons la memòria, els pagaments efectuats o 
pendents d’efectuar que superen el termini màxim legal han 
ascendit a un import conjunt de 48.785.037 euros.  

Quant això, la memòria indica que a 31 de  desembre de 2013 no 
havia sigut possible realitzar la compensació de crèdits voluntària 
amb l'operador de l'Oceanogràfic, tal com es feia en exercicis 
anteriors per un import de 17.701.276 euros i que en el cas que 
s'havia efectuat, la xifra d'ajornaments superiors al termini màxim 
legal s'hauria reduït en el citat import. No obstant això, de la 
informació facilitada per CAC, SA per a comprovar-la, es desprén 
que l'import que s'ha de compensar hauria pujat a 17.099.142 euros. 

Respecte als interessos meritats per mora, CAC, SA, no n’ha 
comptabilitzat ni estimat l’import a 31 de desembre de 2013 que, 
segons aquesta Sindicatura podrien ser significatius. 

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

g) Sessions dels òrgans de govern 

La revisió de les actes del Consell d’Administració, ha posat de 
manifest que aquest òrgan de govern únicament s’ha reunit tres de 
les quatre vegades que, com a mínim, preveu l’article 11 dels 
estatuts de CAC, SA., mentre que la Comissió Executiva no ha sigut 
convocada durant 2013. 
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5.2 Seguiment de la fiscalització de l’exercici de 2012 

a) Immobilitzat intangible. Cessions d’ús 

A 31 de desembre de 2013, el saldo del compte “Cessions d’ús” ha 
sumat 31.462.391 euros, quantitat que representa la pràctica 
totalitat del saldo de l’epígraf “Immobilitzat intangible”. 

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

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

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

b) Valoració dels terrenys M1, M2 i M3 

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

- Illa del Palau de les Arts. 

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

Quant a les illes M1, M2 i M3, propietat de CAC, SA, reiterem el que 
vam exposar en els informes de fiscalització d'exercicis anteriors 
pel que fa als successius increments de valor registrats amb 
posterioritat a la valoració inicial de l’aportació no dinerària 
continguda en escriptura pública, haurien de donar-se de baixa del 
compte “Terrenys” amb càrrec a “Reserves”, per un import conjunt 
de 29.894.130 euros. 

Cal afegir que els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 
2013 preveien un Pla d’Optimització del Patrimoni de la Generalitat 
en el qual s'estimava la venda de la parcel·la M3, a l'igual que en 
l'exercici de 2012, i el valor comptable que figura en el balanç 
pressupostat de 37.672.960 euros. 

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

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

d) Obres de construcció de l’Àgora 

Com informa la nota 2 g de la memòria, en 2013, CAC, SA ha 
regularitzat les despeses financeres activades inadequadament per 
les obres de construcció de l'Àgora en els exercicis de 2010 i 2011, a 
càrrec del compte "Reserves" del patrimoni net, per un import 
d'1.160.814 euros. 

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

Com hem indicat en informes de fiscalització anteriors, aquestes 
obres no compleixen amb els requisits establits en el PGC perquè 
s’hi puguen activar, per la qual cosa caldria donar-los de baixa amb 
càrrec a l’epígraf “Reserves”, per 59.343.490 euros, i amb abonament 
als resultats de l’exercici, per l’import de l’amortització de 2013, que 
ha pujat a 1.048.002 euros. A més, els imports lliurats per 
l’Ajuntament de València per finançar-les, per import de 3.596.425 
euros, haurien de donar-se de baixa de “Subvencions, donacions i 
llegats” amb abonament a “Reserves” del patrimoni net del balanç. 



Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2013 

159 

f) Saldos pendents de cobrament de la Fundació Palau de les Arts 

Tal com es va indicar en l’informe de fiscalització de l’exercici 
anterior, en 2013 CAC, SA, ha cobrat deutes pendents del Palau de 
les Arts, a través de la segona fase del mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors previst en el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 
de febrer, per import de 19.864.166 euros. 

A 31 de desembre de 2013 el saldo deutor de la Fundació pujava a 
7.530.080 euros, dels quals en la data de realització del treball de 
camp s’havien cobrat 6.564.589 euros. També s’ha comprovat, 
després de l’anàlisi de la composició del deute, que aquest es troba 
sobrevalorat en 104.167 euros, raó per la qual hauria de ser objecte 
de revisió comptable. 

g) Deterioració de l’immobilitzat 

D’acord amb allò que 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 aspectes comptables d’empreses públiques que 
operen en determinades circumstàncies, s’hauria d’haver efectuat 
una avaluació al tancament de l’exercici dels possible indicis de 
deterioració de valor dels elements que formen part de 
l’immobilitzat, deixant-ne constància en els expedients respectius. 

 

h) Personal 

En l’informe d’autorització de la massa salarial de 2013, igual com 
en exercicis anteriors, s’indica que CAC, SA no ha atès el 
requeriment efectuat per la directora general de pressupostos de  
remissió dels acords d’adhesió als convenis col·lectius d’aplicació al 
personal. Per aquest motiu no s’ha emés l’informe preceptiu 
favorable previst en l’article 32.2 de la Llei 11/2012, de 27 de 
desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2013. 

5.3 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç de CAC, SA, a 31 de desembre de 2013, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 
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ACTIU 31-12-2013 31-12-2012 Variació 

ACTIU NO CORRENT 1.129.726.560 1.168.643.439 (3,3%) 

Immobilitzat intangible 31.531.277 31.627.315 (0,3%) 

Immobilitzat material 1.093.208.710 1.112.165.385 (1,7%) 

Terrenys i construccions 900.371.159 822.958.394 9,4% 

Instal·lacions tècniques i altre immob. material 165.411.017 168.045.896 (1,6%) 

Acomptes i immobilitzat en curs 27.426.534 121.161.095 (77,4%) 

Inversions financeres a llarg termini 4.986.573 24.850.739 (79,9%) 

ACTIU CORRENT 41.021.389 39.638.881 3,5% 

Existències 202.010 289.947 (30,3%) 

Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 40.118.616 34.050.931 17,8% 

Inversions financeres a curt termini 163.135 4.435.218 (96,3%) 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 537.628 862.785 (37,7%) 

Total actiu 1.170.747.949 1.208.282.320 (3,1%) 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2013 31-12-2012 Variació 

PATRIMONI NET 414.114.535 406.059.686 2,0% 

Fons propis 373.207.712 363.923.247 2,6% 

Subvencions, donacions i llegats 40.906.823 42.136.439 (2,9%) 

PASSIU NO CORRENT 351.550.034 425.239.774 (17,3%) 

Deutes a llarg termini 351.550.034 425.239.774 (17,3%) 

PASSIU CORRENT 405.083.380 376.982.860 7,5% 

Provisions a curt termini 1.121.946 6.231.414 (82,0%) 

Deutes a curt termini  358.736.246 339.795.891 5,6% 

Creditors comercials i d’altres comptes a pagar 45.151.217 30.874.482 46,2% 

Periodificacions a curt termini 73.971 81.073 (8,8%) 

Total patrimoni net i passiu 1.170.747.949 1.208.282.320 (3,1%) 

Quadre 1 

El compte de pèrdues i guanys de CAC, SA de l’exercici 2013, juntament 
amb les xifres corresponents a l’exercici 2012, es mostra tot seguit en 
euros: 

  



Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2013 

161 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2013 2012 Variació 

Import net de la xifra de negocis  29.011.469 28.957.130 0,2% 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 11.930 0 - 

Aprovisionaments (294.029) (249.579) 17,8% 

D’altres ingressos d’explotació 155 13.403 (98,8%) 

Despeses de personal (6.180.183) (9.367.498) (34,0%) 

D’altres despeses d’explotació (25.009.870) (16.708.849) 49,7% 

Amortització de l’immobilitzat (20.944.406) (20.345.392) 2,9% 

Imputació de subvenc. d’immob. no fin. i d’altres 1.236.916 1.387.185 (10,8%) 

Deterioració  i resultat per alienacions immob. (139.354) (653.932) (78,7%) 

D’altres resultats 430.451 467.068 (7,8%) 

Resultat d’explotació (21.876.921) (16.500.464) (32,6%) 

Ingressos financers 276.266 358.526 (22,9%) 

Despeses financeres  (25.836.067) (27.821.243) (7,1%) 

Diferències de canvi  (65.550) (29.625) (121,3%) 

Resultat financer (25.625.351) (27.492.342) 6,8% 

Resultat abans d’impostos (47.502.272) (43.992.806) (8,0%) 

Resultat exercici operacions continuades (47.502.272) (43.992.806) (8,0%) 

Resultat de l’exercici (47.502.272) (43.992.806) (8,0%) 

Quadre 2 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pel que fa a l’adaptació de les instruccions al que es disposa en la Llei 
5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat, en relació amb la 
contractació menor, cal indicar que el Consell d’Administració de CAC, 
SA, en sessió de data 8 d’agost de 2014, ha acordat incorporar a les seues 
instruccions el que es preveu en la dita Llei. 

6.3 Perfil del contractant 

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

6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

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

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Obres 
Negociat 49.967 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 49.967 100,0% 1 100,0% 

Subministrament 

Obert 9.375 1,8% 2 15,4% 

Negociat 514.772 98,2% 11 84,6% 

Subtotal 524.147 100,0% 13 100,0% 

Serveis 

Obert 982.512 67,4% 9 37,5% 

Negociat 474.896 32,6% 15 62,5% 

Subtotal 1.457.408 100,0% 24 100,0% 

Total 2.031.522  38  

Quadre 3 

6.5 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada per 
CAC, SA, en l’exercici 2013, s’ha seleccionat la mostra detallada en el 
quadre següent elaborat en euros, que representa un 31,1% de l’import 
total dels contractes formalitzats en l’exercici. 

Núm.  
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Preu 

adjudicació 

5/12 Obert 
Servei pla de recol·locació empleats 
afectats pel procediment 
d’acomiadament col·lectiu 

52.520 

4/13 Obert Servei de conservació arquitectònica 90.964 

9/13 Obert Servei de treball temporal durant 2014 240.000 

2013/10034754 
Negociat sense 
publicitat 

Subministrament de vidres façana del 
Museu 51.995 

2013/10039407 Negociat sense 
publicitat 

Campanya de comunicació digital 2013 49.999 

2013/10039557 
Negociat sense 
publicitat 

Obres d’adequació tanc de morses 49.967 

2013/10039686 
Negociat sense 
publicitat 

Adquisició llicència “The last reef” 97.071 

  Total 632.516 

Quadre 4 

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

S’ha fet un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la 
baremació i valoració d’aquests en els procediments d’adjudicació que 
ho requerisquen, així com en la justificació i motivació, si és el cas, de les 
declaracions d’urgència i emergència, atés que representen una 
tramitació especial segons el TRLCSP. 

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

Així mateix, hem efectuat el seguiment de cinc contractes adjudicats en 
exercicis anteriors, que han estat vigents durant 2013, i que mostrem tot 
seguit, en euros: 

Núm. Procediment 
adjudicació 

Objecte Preu 
adjudicació 

Modificat Total 

4/12 Obert Subministrament 
electricitat 

1.100.000 - 1.100.000 

2012/10039073 
Negociat 
sense 
publicitat  

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

42.000 - 42.000 

3/11 Obert 
Servei d’animació 
científica 

430.000 - 430.000 

1/06 Obert 

Execució obres 
Ágora i 
urbanització 
adjacent 

41.336.907 35.646.520 76.983.427 

1/05 
Negociat 
sense 
publicitat 

Projectes i 
direcció d’obres 
de l’Ágora  

4.982.175 4.277.582 9.259.757 

  Total 47.891.082 39.924.102 87.815.184 

Quadre 5 

En l’apartat següent es detallen les incidències que s’han posat de 
manifest com a resultat de la revisió efectuada. Aquelles que 
representen un incompliment significatiu de la normativa d’aplicació 
s’assenyalen en l’apartat 3.2 de l’Informe, mentre que la resta 
d’incidències les hauran de tenir en compte els responsables de la 
Societat per millorar-ne la gestió contractual. 
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6.6  Incidències que s’han posat de manifest en el curs de la fiscalització 

6.6.1 Contractes adjudicats en l’exercici de 2013 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’han observat els següents 
aspectes de caràcter general, que afecten la totalitat o la major part dels 
contractes examinats: 

- CAC, SA, ha complit amb allò que estipula l’article 29 del TRLCSP 
quant a la remissió d’informació a aquesta Sindicatura dels 
contractes formalitzats en 2013. 

- Per a una gestió contractual adequada, recomanem que l’encarregat 
del registre d’entrada redacte un certificat en el qual es relacionen 
la totalitat de les ofertes rebudes i la data en què s’han presentat. 

- Quant a la tramitació dels procediments negociats sense publicitat, 
recomanem estendre el termini de presentació de propostes 
(actualment, entre set i deu dies) i ampliar el nombre de sol·licituds 
d’ofertes a fi d’obtenir-ne, almenys, tres, sempre que això siga 
possible. 

- Recomanem sol·licitar en tots els casos a l’adjudicatari l’acreditació 
d’estar donat d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
(2013/10034754 i 2013/10039407). 

- La remissió de la informació contractual al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat dels expedients 2013/10039407, 
2013/10039686, 4/12 i 3/11 s’ha efectuat fora del termini previst en 
les Ordres de 22 de maig de 2001 i de 17 de juny de 2013, per les 
quals es dicten les normes de funcionament i comunicació de 
dades. 

En la revisió dels expedients 5/12, 4/13 i 2013/10039557 no s’han observat 
incidències significatives. Els resultats de la revisió de la resta 
d’expedients de la mostra s’exposen tot seguit. 

a) Servei de treball temporal durant 2014 

CAC, SA, va formalitzar el 31 de desembre de 2013 un contracte per 
a la prestació del servei de treball temporal durant l’exercici 2014, 
prèvia tramitació d’un procediment de contractació obert, amb un 
valor estimat de 240.000 euros. El contracte es troba subjecte a 
regulació harmonitzada. 

En la revisió de l’expedient s’ha posat de manifest que la 
formalització del contracte no s’ha publicat en el Diari Oficial de la 
Unió Europea i que el criteri de valoració de les millores, que té una 
ponderació del 10%, no es troba adequadament definit en els plecs. 
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b) Subministrament de vidres per a la façana del Museu. Expedient 
2013/10034754 

El 24 de juny de 2013, CAC, SA, va subscriure un contracte per a 
fabricar, subministrar i substituir els vidres amb trencaments en les 
diferents façanes vidrades del Museu, per un import de 51.995 
euros. El contracte que es va adjudicar mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat per raó de la quantia, va finalitzar el 29 de 
juliol de 2013 amb la signatura de l’acta de conformitat. 

L’expedient aprovat per l’òrgan de contractació no conté un plec 
comprensiu de les característiques bàsiques del contracte ni de la 
resta de requisits que preveu l’article 137.2 del TRLCSP. Això no 
obstant, CAC, SA, ha elaborat una memòria detallada amb el 
nombre i ubicació dels vidres que cal substituir. 

D’altra banda, cal destacar que un dels aspectes econòmics objecte 
de la negociació fa ser la norma de pagament. Quan a això, CAC, SA, 
va establir que el primer pagament pel 40% del preu s’havia 
d’efectuar a l’execució del contracte i el 60% restant als vuit mesos. 
Aquesta forma de pagament no s’até al que disposa l’article 4.3 de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en referència al termini màxim de 
pagament. 

c) Campanya de comunicació digital. Expedient 2013/10039407 

El 15 de març de 2013 CAC, SA, va formalitzar, per un import de 
99.999 euros, un contracte per a realitzar la companya de publicitat 
digital en l’exercici 2013. De l’esmentat import, 49.999 euros els va 
assumit CAC, SA, i els 50.000 euros restants, l’operador de 
l’Oceanogràfic. 

El contracte, que no està subjecte a regulació harmonitzada, es va 
adjudicar per mitjà d’un `procediment negociat sense publicitat per 
raó de la quantia, quan, d’acord amb el seu pressupost de licitació, 
per import de 100.000 euros més IVA, hauria d’haver-se seguit un 
procediment obert. Tot això, amb independència que l’operador de 
l’oceanogràfic financés el pagament del 50% del contracte. 

Després d’analitzar els plecs s’ha observat que no precisen els 
criteris que cal seguir per a valorar les diferents proposicions: oferta 
econòmica, 30%; estratègia i desenvolupament de la campanya de 
comunicació digital, 20%; resultats previstos, 20%; nombre 
d’impactes anuals previstos, 20%, i millores, 10%. 

Per la seua banda, l’informe tècnic de valoració de les ofertes, que 
no inclou l’antesignatura del responsable del departament que 
dóna el seu vistiplau, no acredita suficientment les puntuacions 
atorgades a cadascuna de les ofertes presentades. A més, es 



Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2013 

167 

concedeix una ponderació a l’oferta econòmica (20%) inferior a la 
prevista en els plecs. 

S’ha comprovat, així mateix, que no consta en l’expedient la 
negociació dels termes del contracte. 

Quant a l’execució del contracte, s’ha posat de manifest, en un 
30,6% de les despeses a càrrec de CAC, SA, un endarreriment 
significatiu a l’hora de donar el vistiplau a la prestació del servei 
rebut. 

d) Adquisició llicència “The last reef”. Expedient 2013/10039686 

El 23 de maig de 2013, CAC, SA, va formalitzar un contracte, no 
subjecte a regulació harmonitzada, per a l’adquisició dels drets 
d’emissió del documental “The last reef” per un preu inicial de 
97.071 euros, a revisar en funció de les entrades venudes, i amb una 
durada d’un any. El contracte es va tramitar per mitjà d’un 
procediment negociat sense publicitat, en virtut del que preveu 
l’article 170 d) del TRLCSP. 

El contracte està redactat en anglés, sense que la documentació 
contractual que conté l’expedient haja sigut traduïda a cap dels 
idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i sense que l’òrgan de 
contractació haja acceptat per mitjà de resolució motivada i sota la 
seua responsabilitat aquesta redacció, tal com estableix la 
disposició addicional primera del TRLCSP. 

Quant a l’execució contractual, es recomana a la Societat que 
comptabilitze les despeses derivades de l’adquisició de cintes al 
llarg de la vigència del contracte. 

6.6.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

a) Subministrament d’electricitat. Expedient 4/12 

En 2013, CAC, SA, ha acordat prorrogar la vigència del contracte per 
un any, acollint-se al que preveu en les seues clàusules. No obstant 
això, d’acord amb el que preveu el plec, aquest acord hauria d’haver 
estat precedit de l’elaboració de l’informe tècnic i de la conformitat 
del contractista, que no es produeix fins dos mesos després de la 
seua entrada en vigor. 

b) Servei de consultoria per a la definició de les condicions d’externalització. 
Expedient 2012/10039073 

Tal com vam indicar en l’informe de fiscalització de l’exercici 
anterior, el 12 de juny de 2013 es va subscriure l’acta de conformitat 
del primer lliurament dels treballs, que comprenia les quatre 
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primeres fases, així com els aspectes bàsics de la cinquena fase 
relativa als models de gestió per a cada alternativa. Cal destacar 
que el lliurament de les tres últimes fases està supeditat al moment 
en què CAC, SA, prenga la decisió definitiva sobre el tipus 
d’externalització i el model de gestió que hi és d’aplicació. 

c) Servei d’animació científica. Expedient 3/11 

Igual com en 2012, en l’exercici 2013, CAC, SA, ha exercit el dret de 
pròrroga. 

d) Obres de l’Àgora i urbanització adjacent 

En la data de realització del present treball, continua pendent el 
lliurament de les unitats necessàries per certificar el 
subministrament de l’estructura mòbil i el seu sistema 
d’accionament, tal com es va posar de manifest en l’informe de 
fiscalització de l’exercici anterior. 

e) Projecte i direcció d’obres de l’Àgora 

La vigència i el preu d’aquest contracte (12% en concepte de 
redacció del projecte i direcció d’obra) es troben vinculades al 
contracte anterior. 

6.6.3 Contractes menors 

Durant l’exercici 2013, els contractes menors de CAC, SA, han ascendit a 
1.106.526 euros, segons la informació que ha facilitat la Societat. Com a 
resultat de la revisió efectuada, s’han posat de manifest els aspectes 
següents: 

- S’han subscrit nou pòlisses d’assegurança de danys dels edificis de 
l’Umbracle, Hemisfèric i Museu de manera independent, amb el 
mateix proveïdor, per un import conjunt de 219.726 euros (193.404 
euros mitjançant contractes negociats sense publicitat per raó de la 
quantia i 26.322 a través de contractes menors). Addicionalment, 
s’han formalitzat dues pòlisses d’assegurança de responsabilitat 
civil de manera independent amb el proveïdor amb què s’han 
contractat les de danys materials, per un import total de 23.161 
euros (14.609 euros per mitjà de contractes negociats sense 
publicitat i 8.552 euros a través de contractes menors). 

 A la vista de les circumstàncies concurrents, aquesta Sindicatura 
considera que aquests contractes han sigut tramitats sense que 
s’ajustassen als principis de publicitat i concurrència i al que 
disposa l’article 86 del TRLCSP. 
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 Això no obstant, aquesta situació s’ha resolt en 2014 amb la 
formalització de dos contractes que s’han adjudicat per mitjà de 
procediment obert i la vigència dels quals s’estén a la totalitat del 
dit exercici. 

- Durant 2013 s’han registrat despeses en concepte de prevenció de 
riscos laborals, per 29.977 euros més IVA, en execució de dos 
contractes menors amb el mateix proveïdor. Pel que fa a això, la 
Societat hauria d’observar el que disposa l’article 86 del TRLCSP. 

7. RECOMANACIONS 

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

A més, convé efectuar les recomanacions que indiquem tot seguit. 

Cal destacar que CAC, SA, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de 
Comptes de data 21 de juliol de 2014, ens ha traslladat les mesures 
adoptades a fi d’atendre les incidències assenyalades en l’informe de 
l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització. 

a) Es considera oportú mantenir les recomanacions següents 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 

a.1) Es milloraria la informació proporcionada en la memòria si 
s’hi inclogués pendent l’import de pagament per operacions 
d’immobilitzat que al tancament de l’exercici supera el 
termini màxim legal (apartat 5.1.f). 

a.2) D’acord amb el que hem assenyalat en l’apartat 5.1 g, el 
consell d’administració hauria de reunir-se anualment amb la 
periodicitat establida en els estatuts. 

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

a.4) Segons que es comenta en l’apartat 5.2 e, hauria d’avaluar-se 
al tancament de cada exercici els possibles indicis de 
deterioració de valor dels elements que formen part de 
l’immobilitzat, deixant-ne constància en els expedients 
respectius. 
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a.5)  Es recomana que en els expedients de contractació conste un 
certificat elaborat per l’encarregat del registre d’entrada en el 
qual es relacionen la totalitat de les ofertes rebudes i la data 
de presentació (apartat 6.6.1). 

b) Les recomanacions següents incideixen sobre altres aspectes que 
s’han evidenciat en la fiscalització de l’exercici. 

b.1)  Les limitacions jurídiques al començament del procediment 
d’externalització s’haurien d’haver avaluat amb caràcter previ 
als treballs contractats per a posar-la en marxa, com s’indica 
en l’apartat 5.1 d. 

b.2) En els procediments negociats sense publicitat, recomanem 
estendre el termini de presentació de propostes (actualment, 
entre set i deu dies) i ampliar el nombre de sol·licituds 
d’ofertes a fi d’obtenir-ne, almenys, tres, sempre que això siga 
possible (apartat 6.6.1). 

b.3) Recomanem traduir a qualsevol dels idiomes oficials en la 
Comunitat Valenciana els documents comprensius dels 
expedients de contractació que no estiguen redactats en 
aquests idiomes (apartat. 6.6.1 d). 


