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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2014 (PAA2014), la 
fiscalització efectuada ha tingut per objectius realitzar un control formal 
sobre els comptes anuals de l’exercici 2013 de CulturArts Generalitat 
(d’ara en avant CulturArts o l’Entitat), la revisió de la contractació durant 
el dit exercici, així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la 
gestió dels fons públics en relació amb les àrees esmentades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats 
aspectes del sistema de gestió i control intern de CunturArts Generalitat, 
relacionats amb les àrees esmentades, així com les operacions 
societàries i corporatives que hagen tingut lloc en 2013. En els diferents 
apartats d’aquest Informe s’indiquen aquelles situacions que haurien de 
ser objecte d’atenció per part dels òrgans responsables de l’Entitat. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de CulturArts estan formades 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 anual acabat en la data esmentada, i s’adjunten íntegrament en 
l’annex d’aquest Informe. 

Aquests comptes els va formular el director general de CulturArts el 31 
de març de 2014, els va aprovar el Consell de Direcció el 30 de juny de 
2014 i els va presentar extemporàniament a aquesta Sindicatura de 
Comptes la Intervenció General de la Generalitat (IGG), l’1 d’agost de 
2014. 

Els comptes anuals no van acompanyats de l’informe preceptiu 
d’auditoria que, atés el que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana (LHPGV), realitza la Intervenció General de la 
Generalitat amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. Aquesta 
circumstància, de la qual desconeixem les causes, ha significat una 
limitació a l’abast del nostre treball. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, i amb la limitació 
esmentada en el paràgraf anterior, la fiscalització efectuada ha consistit 
bàsicament en: 

- Revisar els comptes anuals de l’exercici 2013, verificant que la seua 
composició i terminis de formulació i aprovació són conformes al 
que disposa la normativa aplicable. 
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- Comprovar que els dits comptes s’ha retut a la Sindicatura de 
Comptes en el termini legalment establit. 

- Revisar l’aplicació adequada durant 2013 de la normativa comptable 
i de gestió relacionada amb l’àrea de “Contractació”. 

- Revisar les operacions societàries i corporatives que hagen tingut 
lloc en 2013. 

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

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, 
i amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat si CulturArts ha 
complit la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a 
l’activitat contractual, en relació amb les àrees fiscalitzades durant 
l’exercici acabat el 31 de desembre de 2013. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que relacionem en la introducció al volum 
de les empreses públiques i d'altres ens de l'Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2013 i en la normativa 
pròpia de l'Entitat que relacionem tot seguit: 

- Decret 5/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització i Funcionament de CulturArts 
Generalitat. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, i 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 o podrien afectar de manera significativa 
l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables que 
hi són d’aplicació: 
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a) Com s’assenyala en l’apartat 2.1 d’aquest Informe, els comptes 
anuals no van acompanyats de l’informe d’auditoria preceptiu que, 
conformement al que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana, realitza la Intervenció General de la 
Generalitat. Aquest fet ha representat, a més d’un incompliment 
del TRLHPGV, una limitació a l’abast del nostre treball. 

b) El procés d’integració de quatre entitats en CulturArts ha posat de 
manifest diverses incidències, degudes principalment a la 
integració comptable de la mercantil Projecte Cultural de Castelló, 
SA (vegeu apartat 5.2). 

Addicionalment, s’indica tot seguit un altre aspecte d’interés que s’ha 
posat de manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

c) El desenvolupament futur de les operacions i la capacitat per a 
atendre els passius que es mostren en el balanç de l’Entitat a 31 de 
desembre de 2013, estan subjectes a la continuïtat del suport 
financer que presta la Generalitat, i així s’indica en la nota 2.3.2 de 
la memòria dels comptes anuals. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast indicat en l’apartat 2.2, 
s’han posat de manifest durant l’exercici de 2013 els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) Durant l’any 2013 s’han realitzat o estan pendents de realitzar 
pagaments per import de 9.032.572 euros, 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, tal com informa la nota 19 de la memòria. 

 Això no obstant, l’Entitat no ha comptabilitzat ni quantificat els 
interessos per mora meritats i pendents de pagament al tancament 
de l’exercici. 

b) Com a resultat de la revisió de la contractació (vegeu apartat 6), 
s’han posat de manifest els següents incompliments: 

b.1) Projecte Cultural de Castelló, SA (PCC) no ha documentat 
contractualment prestacions de serveis, per un import conjunt 
d’1.975.407 euros (vegeu apartat 6.2.4). 

b.2) Projecte Cultural de Castelló, SA, no ha modificat en els 
contractes revisats les clàusules de pagament incloses en els 
plecs de característiques administratives tipus i en els 
contractes, per adaptar-les als terminis previstos en la Llei 15/ 
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2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre. 

 Pel que fa a això CulturArts indica, en fase d’al·legacions, que 
a partir del 18 de novembre de 2013 tots els contractes tenen 
modificats els terminis de pagament previstos per a adequar-
los a la normativa. 

b.3) S’han observat importants deficiències com a conseqüència de 
l’execució del contracte de gestió i explotació de l’Auditori i 
Palau de Congressos de Castelló i del Palau de Congressos de 
Peníscola, formalitzat en maig de 2005 (vegeu apartat 6.2.4). 

b.4) D’altres incidències relacionades amb els procediments de 
contractació, que es detallen en els apartats 6.1.4, 6.2.3 i 6.2.4. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que la 
cultura és competència exclusiva de la Generalitat. 

La Llei 1/2013, de 21 de maig, del Consell, de Mesures i Reestructuració i 
Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Generalitat, culmina i aprova el Pla Estratègic del dit sector, que dedica el 
capítol II del títol II a les mesures que cal adoptar en l’àmbit de la 
cultura, art i oci. 

En aquest àmbit, s’adscriu l’entitat de dret públic CulturArts, resultant de 
la modificació de la denominació i dels fins de l’entitat de dret públic 
Teatres de la Generalitat, conservant la seua naturalesa d’entitat de dret 
públic. 

Com a conseqüència de l’ampliació dels fins de la nova entitat amb 
respecte a Teatres de la Generalitat, CulturArts assumeix les entitats de 
dret públic, Institut Valencià de la Música, Institut Valencià de 
l’Audiovisual i la Cinematografia “Ricardo Muñoz Suay” i l’Institut 
Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Aquesta 
integració ha sigut efectiva des de l’1 de gener de 2013. 

Així mateix, la Llei 1/2013 disposa en el seu article 12 la incorporació de 
la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat, representatives 
de 100% del capital social, de la societat Projecte Cultural de Castelló, SA, 
a favor de CulturArts (vegeu comentaris sobre aquesta integració en 
l’apartat 5.2). 

CulturArts està adscrit a la Conselleria amb competències en matèria de 
cultura. 
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4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L’informe de gestió no detalla l’activitat desenvolupada per CulurArts al 
llarg de l’exercici 2013. Es limita a descriure l’evolució de les distintes 
fases del procés d’integració. 

En al·legacions, l’Entitat ens ha tramés la seua memòria d’activitats de 
l’exercici 2013. 

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

5.1. Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç i compte de pèrdues i guanys de CulturArts es mostren tot 
seguit, en euros. 

Aquests estats comptables són el resultat de l’agregació de les entitats 
esmentades en l’apartat 4.1, i per això no es mostren percentatges de 
variació amb respecte a l’exercici 2012, donada l’heterogeneïtat dels 
estats comptables d’ambdós exercicis. 
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ACTIU 31-12-2013 31-12-2012 

ACTIU NO CORRENT 66.366.027 1.527.917 

Immobilitzat intangible 696.120 23.868 

Immobilitzat material 65.660.675 1.494.821 

Terrenys i construccions 57.325.131 647.705 

Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 6.003.750 847.116 

Immobilitzat en curs i acomptes 2.331.794 0 

Inversions financeres a llarg termini 9.232 9.227 

ACTIU CORRENT 17.292.566 6.486.331 

Existències 255.930 0 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 13.153.919 4.649.501 

Inversions financeres a curt termini 473 2.453 

Periodificacions a curt termini 54.643 0 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 3.827.600 1.834.377 

Total actiu 83.658.593 8.014.247 

   
PATRIMONIO NET I PASSIU 31-12-2013 31-12-2012 

PATRIMONI NET (6.285.577) (1.816.902) 

Fons propis (16.426.210) (3.452.534) 

Capital 8.520.834 0 

Reserves (29.950) 0 

Resultats negatius d’exercicis anteriors (50.388.364) (3.452.534) 

D’altres aportacions de socis 50.668.345 8.013.245 

Resultat de l’exercici (25.197.074) (8.013.245) 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 10.140.633 1.635.632 

PASSIU NO CORRENT 62.974.992 0 

Provisions a llarg termini 1.377.713 0 

Deutes a llarg termini 61.334.945 0 

Passius per impost diferit 262.334 0 

PASSIU CORRENT 26.969.177 9.831.150 

Provisions a curt termini 9.386 0 

Deutes a curt termini 8.495.656 3.061.133 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 18.448.428 6.770.016 

Periodificacions a curt termini 15.707 0 

Total patrimoni net i passiu 83.658.593 8.014.247 

Quadre 1 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2013 2012 

Import net de la xifra de negocis 1.638.929 1.044.551 

Variació existències productes acabats i en curs (15.946) 0 

Aprovisionaments (3.859.628) (992.342) 

D’altres ingressos d’explotació 777.245 70.904 

Despeses de personal (14.737.106) (4.663.952) 

D’altres despeses d’explotació (5.836.923) (3.037.041) 

Amortització de l’immobilitzat (4.240.137) (356.216) 

Imputació de subvencions d’immob.t no financer i d’altres 1.328.662 356.216 

Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat (16.581) 0 

D’altres resultats (4.546) 0 

Resultat d’explotació (24.966.031) (7.577.879) 

Ingressos financers 39.215 852 

Despeses financeres (270.223) (436.217) 

Diferències de canvi (35) 0 

Resultat financer (231.043) (435.366) 

Resultat abans d’impostos (25.197.074) (8.013.245) 

Resultat de l’exercici procedent d’operacions continuades (25.197.074) (8.013.245) 

Resultat consolidat de l’exercici (25.197.074) (8.013.245) 

Quadre 2 

5.2 Integració comptable d’entitats en CulturArts 

Les notes 1, “Informació general”, i 2.4, “Comparació de la informació”, 
de la memòria dels comptes anuals de CulturArts, que s’adjunten com a 
annex a aquest Informe, descriuen el procés d’integració comptable de 
les entitats esmentades en l’apartat 4.1. 

Tot això és el resultat de les operacions derivades de l’aplicació de la Llei 
1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat. 

Com s’ha indicat anteriorment, una de les entitats que s’integra és la 
mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA (PCC). En aquest sentit, la Llei 
1/2013 disposa en el seu article 12 la incorporació de la totalitat de les 
accions de titularitat de la Generalitat, representatives del 100% del 
capital social de la mercantil esmentada a favor de CulturArts. 

Una vegada realitzada la incorporació esmentada, es produiria l’extinció 
de la mercantil sense liquidació, mitjançant la cessió global del seu actiu 
i passiu. La data d’inscripció de l’escriptura de cessió en el Registre 
Mercantil és de 18 de desembre de 2013. A efectes comptables, però, s’ha 
integrat en CulturArts amb data d’1 de gener de 2013. 

La Junta General d’Accionistes del PCC en la seua reunió de data 11 
d’octubre de 2013, va aprovar el balanç, tancat i auditat a data de 30 de 
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juny de 2013, de cessió global d’actiu i passiu sense contraprestació a 
favor de l’entitat CulturArts. 

L’informe d’auditoria relatiu a aquest balanç d’extinció presentava dues 
limitacions a l’abast, ambdues relatives als drets d’ús o adscripció dels 
terrenys sobre els quals PCC ha construït determinats immobles i al fet 
d’estar pendents d’elevar a públiques inversions realitzades sobre 
determinades construccions. 

La valoració dels actius i passius que integren la totalitat del patrimoni 
de la societat cedent PCC corresponen al balanç de data 1 de gener de 
2013, ja que la firma d’auditoria contractada per la Intervenció General 
de la Generalitat va considerar que en la data esmentada ambdues 
entitats formaven grup, i per tant hi era d’aplicació la norma 21 del Pla 
General de Comptabilitat, Operacions entre empreses i grup. 

En aplicació d’aquesta norma, CulturArts ha incorporat mitjançant un 
assentament mensual totalitzat, els moviments comptables de diari de 
PCC, des de l’1 de gener de 2013 fins al 18 de desembre de 2013, data de 
la seua dissolució. 

Aquest criteri no considera, per tant, el balanç auditat i aprovat a 30 de 
juny de 2013 de PCC. En conseqüència, els valors que CulturArts ha 
considerat en l’operació de cessió no han sigut els auditats i aprovats per 
a la dita operació per l’òrgan competent, la Junta General d’Accionistes. 

La nota 8 de la memòria dels comptes anuals, “Fons propis”, detalla la 
composició i moviments de les diverses partides d’aquest epígraf del 
balanç (vegeu quadre 1). 

En aquest sentit, la nota esmentada indica que l’import de “Capital”, per 
8.520.834 euros, es correspon amb el capital de la mercantil PCC, ja que, 
encara que la societat s’ha extingit i s’ha produït la cessió global d’actius 
i passius, continua apareixent en el balanç, fins que el Consell de 
Direcció de CulturArts prenga l’acord corresponent. 

Cal assenyalar sobre això, que, atès que CulturArts és una entitat de dret 
públic, incloure en el seu balanç l’epígraf de “Capital”, no és acord amb la 
seua naturalesa jurídica. 

De la mateixa manera, en la nota 8 s’indica que en l’actiu de CulturArts 
no consten les accions de PCC, ja que aquesta última té un valor de 
patrimoni net negatiu. 

Per això, els comptes anuals de CulturArts no apleguen l’import de 
7.032.484 euros, corresponent al valor negatiu de les accions de PCC. 
Aquest import és el que figura en l’Acord del Consell de 14 de juny de 
2014 pel qual s’acorda incorporar la totalitat de les accions de la 
mercantil Projecte Cultural de Castelló, SA, a favor de CulturArts. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 CulturArts Generalitat 

6.1.1 Normativa i grau d’aplicació 

CulturArts és una entitat de dret públic de les previstes en l’article 5.2 del 
Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, 
aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià. 

L’article 21 del Reglament de CulturArts estableix que, en matèria de 
contractació del sector públic, l’Entitat tindrà la consideració 
d’Administració Pública, i que, per tant, els seus  contractes se sotmetran 
a les previsions normatives per aquest tipus d’ens. 

Així doncs, CulturArts, com a entitat de dret públic, forma part del sector 
públic definit en l’àmbit subjectiu d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), amb la consideració 
d’Administració Pública, en els termes previstos en l’article 3.2 d’aquesta 
Llei. En conseqüència, està subjecta al que disposa el TRLCSP per a les 
administracions públiques, tant en matèria de preparació, selecció i 
adjudicació com en allò regulat sobre els efectes, compliment i extinció 
dels contractes administratius. 

6.1.2 Contactes formalitzats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per CulturArts i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, s’ha 
elaborat el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import en 
euros (sense IVA), dels contractes formalitzats en l’exercici, detallats per 
tipus i procediment d’adjudicació: 

Tipus de contracte Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació 
(sense IVA) 

Número 

Serveis 

Obert 327.049 62,2% 3 33,3% 

Negociat 198.873 37,8% 6 66,7% 

Subtotal 525.922 100,0% 9 100,0% 

Serveis d’espectacles 
Negociat  533.394 100,0% 14 100,0% 

Subtotal 533.394 100,0% 14 100,0% 

Serveis de creació i 
interpretació 

Negociat 30.000 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 30.000 100,0% 1 100,0% 

Total 1.089.316   24   

Quadre 3 

A més, segons la informació facilitada per l’Entitat, durant 2013 s’han 
efectuat contractes menors per un import conjunt de 396.404 euros. 
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6.1.3 Revisió dels expedients de contractació seleccionats 

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits en la contractació 
de béns i serveis, hem seleccionat una mostra de contractes formalitzats 
en l’exercici 2013 (vegeu quadre 4) a partir de la informació aplegada per 
aquesta Institució. 

La mostra seleccionada ha sigut de 3 expedients, amb un import global 
de 223.049 euros, que representen, segons la informació rebuda, un 20,5% 
de l’import total. 

 Núm. Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Preu 

adjudicació 
(sense IVA) 

En relació amb els 
contractes 
formalitzats per 
CulturArts 

1354 Obert 
Servei de neteja d’edificis 
gestionats per CulturArts 

197.049 

186 Negociat 
Actuacions 4 espectacles de 
la Companyia Nacional de 
Dansa 

26.000 

2576 Obert 
Servei de bar-cafeteria a 
l’edifici Rialto al Teatre 
Principal 

- (1) 

   Total 223.049 

(1) Donades les característiques del servei CulturArts no abona cap quantitat a l’adjudicatari sinó 
que l’adjudicatari és qui abona a l’Ens un cànon d’explotació. 

Quadre 4 

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

S’ha posat un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la 
baremació i valoració en els procediment d’adjudicació que ho han 
requerit. 

Pel que fa al perfil del contractant, CulturArts disposa de seu electrònica 
(lloc web institucional) a través de www.ivac.gva.es. El seu perfil de 
contractant està plenament integrat en la Plataforma de la Generalitat. 
En conseqüència, s’ha donat compliment al que disposa en l’article 3 de 
l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de 
setembre de 2008, per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat. 

Hem verificat que els contractes revisats han sigut inclosos en el perfil 
de contractant, excepte els contractes de serveis adjudicats per mitjà de 
procediment negociat sense publicitat i que es corresponen amb els 
contractes d’activitats artístiques i d’espectacle. Així mateix, hem 
comprovat que tots els documents estan signats electrònicament i 
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contenen un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment 
d’inici de la difusió pública de la informació publicada. 

En addició a això, s’han seleccionat cinc contractes menors per un 
import conjunt de 54.328 euros (IVA inclòs). 

6.1.4 Conclusions que sorgeixen de la revisió dels contractes seleccionats 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes 
significatius conformement amb el TRLCSP, excepte pel que comentem 
tot seguit: 

- En tots els contractes revisats, s’ha superat el termini de pagament 
establit legalment. 

- Pel que fa al contracte 1354, “Servei de neteja”, entenem que la 
fórmula utilitzada per a valorar la proposició econòmica no ha 
seguit estrictament el que s’assenyala en el punt 11 del quadre de 
característiques, fet que ha donat com a resultat una puntuació a 
cadascuna de les ofertes econòmiques que no reflecteix 
raonablement la diferència real que s’ha produït en el preu ofertat 
per cadascun dels licitadors 

L’aplicació correcta d’aquesta fórmula hauria tingut incidència en el 
resultat de l’adjudicació. 

Pel que fa a la valoració subjectiva de l’oferta tècnica, la puntuació 
atorgada en l’informe tècnic no està adequada i suficientment 
motivada. 

Tot seguit indiquem les observacions sobre determinats aspectes que, tot 
i no considerar-se significatius, han de tenir en compte els responsables 
de l’Entitat, ja que es tracta d’incompliments de la legislació aplicable als 
contractes revisats: 

Pel que fa al contracte 1354: “Servei de neteja”:  

- S’ha incomplit el termini de comunicació establit en l’article 29 del 
TRLCSP i l’article 4 de l’Acord del 13 de setembre de 2013, del 
Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es publica la 
instrucció relativa al subministrament d’informació sobre 
contractació de les entitats del sector públic. 

Pel que fa al contracte 186: “Actuacions quatre espectacles de la Companyia 
Nacional de Dansa” i a la mostra de contractes menors: 

- S’ha excedit el termini de comunicació dels contractes al Registre 
de Contractes. 
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Tot seguit es detallen altres aspectes que sorgeixen de la revisió 
efectuada que, tot i no constituir incompliments d’una norma, s’han de 
posar de manifest: 

En relació al contracte 1354: “Servei de neteja” 

El “Quadre de característiques del Plec-tipus” aprovat per l’òrgan de 
contractació, presenta contradiccions quant a la definició de les ofertes 
que es consideren incurses en baixa anormal o desproporcionada, que, 
encara que no han afectat a la contractació, presenta dos criteris 
percentuals distints definits en l’apartat 11 del quadre de 
característiques. 

D’altres aspectes 

a) Segons l’article 6 del reglament de CulturArts, correspon al Consell 
de Direcció definir les directrius generals i les línies d’actuació de 
l’Entitat (apartat a) i aprovar, a proposta de la Direcció General, el 
pla anual d’activitats de l’Entitat, així com les modificacions 
d’aquest (apartat b). 

 A tal efecte, no ens consta que el Consell de Direcció haja definit les 
directrius generals i les línies d’actuació en matèria artística 
aprovant un programa anual d’actuació. En aquest sentit, s’ha 
limitat a aprovar les programacions trimestrals presentades 
directament per la Direcció General. 

 Pel que fa a això, el contracte 186 “Actuacions quatre espectacles de 
la Companyia Nacional de Dansa” consta en el pla d’activitats de 
CulturArts de maig a desembre de 2013, presentat pel director 
general segons l’acta de 22 de maig de 2013. En addició a això, 
l’expedient mostra la incidència següent: 

- El termini de pagament establit en el contracte es contradiu 
amb el que estableix el plec de clàusules particulars, fet que 
incompleix el que estableix a l’efecte l’article 115.3 del TRLCSP. 

b) Així mateix, en tots els expedients seleccionats (menors i no 
menors) de CulturArts s’ha posat de manifest que: 

- El nombre d’assentament que figura en el document 
comptable no es correspon amb el que figura en l’assentament 
de comptabilitat. 

 A tal efecte, recomanem complimentar l’espai habilitat en els 
documents comptables per reflectir-ne la comptabilització. 

- En les signatures d’”autorització” del document comptable, no 
consta antesignatura amb nom i càrrec de la persona o 
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persones signants ni la data de les signatures respectives. Per 
això, recomanem que en les signatures conste la identitat i 
càrrec de la persona signant així com la data. 

- En les factures emeses pels contractistes no consta 
explícitament la data de la conformitat del servei. 

- No s’han comptabilitzat interessos de demora meritats a 31 de 
desembre, pels pagaments realitzats fora de termini. 

6.1.5 Convenis i patrocinis de CulturArts 

A partir de la relació certificada de convenis formalitzats en l’exercici, 
hem revisat el conveni de major import, i que es correspon amb el 
formalitzat amb la Diputació Provincial de Castelló i l’Ajuntament de 
Peníscola, per un import de 42.000 euros. 

De la revisió efectuada, se’n deprén que CulturArts ha de reintegrar a la 
Diputació de Castelló un import de 7.307 euros, per la part excedida 
d’ingressos obtinguts en concepte de subvencions en relació al cost de 
l’activitat subvencionada. 

6.2  Projecte Cultural de Castelló 

6.2.1 Normativa i grau d’aplicació 

Projecte Cultural de Castelló, SA, com a empresa de la Generalitat, fins al 
18 de desembre de 2013, forma part del sector públic definit en l’àmbit 
subjectiu d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (TRLCSP), sense que tinga la consideració d’Administració 
Pública, en els termes previstos en l’article 3.3 de la dita llei. 

En conseqüència, PCC ha de sotmetre la seua contractació al que disposa 
en el TRLCSP per als poders adjudicadors que no són administracions 
públiques, tal com defineix l’article 3.3 de la dita Llei. 

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

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

El seu perfil de contractant s’integra en la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat, si bé hem verificat que no s’han publicat en el perfil de 
contractant els contractes formalitzats, exceptuant-ne un. 



CulturArts Generalitat. Exercici de 2013 

185 

Per a atendre el que estableix l’article 191 del TRLCSP, el 16 de desembre 
de 2011, PCC va aprovar les instruccions de contractació que regeixen 
l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada i que 
es troben publicades en el seu web dins de l’apartat del perfil de 
contractant. 

D’acord amb aquestes instruccions de contractació, PCC utilitza el 
procediment negociat sense publicitat per a les adquisicions d’import 
igual o inferior a un milió d’euros en els contractes d’obres, i igual o 
inferiors a 100.000 euros per a la resta dels contractes, i estableix que, per 
a les contractacions superiors a 50.000 euros, s’elaboraran els plecs de 
condicions corresponents i, per al cas dels contractes de serveis 
compresos en les categories 17 a 27 de l’annex II del TRLCSP, es redactarà 
un plec de prescripcions tècniques. 

Per a la resta dels imports i fins a la quantia que estableix el TRLCSP per 
als contractes subjectes a regulació harmonitzada, PCC estableix 
l’aplicació del procediment obert. 

D’acord amb l’article 20 del TRLCSP, tindran la consideració de 
contractes privats els celebrats pels ens, organismes i entitats del sector 
públic que no reunisquen la condició d’administracions públiques. 

Igualment, són contractes privats els celebrats per una Administració 
Pública que tinguen per objecte serveis compresos en la categoria 6 de 
l’annex II, la creació i interpretació artística i literària o espectacles 
compresos en la categoria 26 del mateix annex. 

Pel que fa al que hem comentat en els paràgrafs anteriors, hem d’indicar 
que les instruccions de contractació de PCC estableixen imports 
superiors als que es disposen en l’article 191.c), per donar per complides 
les exigències derivades del principi de publicitat amb la inserció de la 
informació relativa a la licitació dels contractes. 

6.2.2 Contractes formalitzats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per Projecte Cultural de Castelló, 
SA, s’ha elaborat el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i 
import (en euros, sense IVA) dels contractes formalitzats en l’exercici, 
detallats per tipus i procediment d’adjudicació: 
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Tipus de contracte 
Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació 
(sense IVA) 

Número 

Serveis 
Negociat sense publicitat 130.500 100,0% 2 100,0% 

Subtotal 130.500 100,0% 2 100,0% 

Serveis d’espectacles 
Negociat  431.718 100,0% 12 100,0% 

Subtotal 431.718 100,0% 12 100,0% 

Total 562.218   14   

Quadre 5 

A més, segons la informació que ha facilitat l’Entitat, durant 2013 s’han 
efectuat contractes menors per un import conjunt de 299.736 euros.  

Projecte Cultural de Castelló, SA, no ha complit, en tots els casos, amb el 
que estableix l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament 
i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

6.2.3 Revisió dels expedients de contractació seleccionats 

S’han seleccionat els tres expedients d’import més significatiu per un 
import conjunt de 157.000 euros, que representen un 27,9% del total, amb 
el detall següent: 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Preu adjudicació 

(sense IVA) 

2512 Negociat  
Exhibició Bamberg Symphony 
Orchestra 

55.000 

2516 Negociat  Exhibició “Les Musiciens du Louvre 52.000 

2533 Negociat Exhibició Òpera Nacional Brno 50.000 

  Total 157.000 

Quadre 6 

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

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes 
significatius conformement amb el TRLCSP, excepte pel que es comenta 
tot seguit: 

- En tots els contractes revisats s’ha superat el termini de pagament 
establit legalment. 

- Les clàusules de pagament incloses en els plecs de característiques 
administratives tipus i en els contractes no s’han modificat per a 
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adaptar-les als terminis previstos en la Llei 3/2004, modificada per 
la Llei 15/2010. 

- En els expedients 2512 i 2516 no consta que se li haja requerit a 
l’adjudicatari (promotor de l’espectacle), i que aquest haja presentat 
la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social (circumstàncies exigibles abans de la formalització del 
contracte). 

_ En addició a això, el contracte 2516 estableix en la seua clàusula 
dinovena, la presentació d’una sèrie de documentació que, segons 
que especifica el mateix contracte, si no es porta a terme en el 
termini estipulat podria comportar la suspensió del concert. No 
consta en l’expedient que l’adjudicatari haja presentat la dita 
documentació. 

Tot seguit indiquem les observacions sobre determinats aspectes que, tot 
i no considerar-se significatius, han de tenir en compte es responsables 
de l’Entitat, ja que es tracta d’incompliments de la legislació aplicable als 
contractes revisats: 

- En els expedients 2512 i 2516 no consta que s’haja seguit en la fase 
de preparació el procediment que estableix el TRLCSP. 

En els tres contractes revisats: 

- La comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat es 
realitza fora de termini (des de 49 dies a més d’un any). 

- No consta la publicació dels contractes en el perfil del contractant. 

Tot seguit es detallen altres aspectes que sorgeixen de la revisió 
efectuada que, sense constituir incompliments d’una norma, s’han de 
posar de manifest. 

- En les signatures d’“autorització” del document comptable no 
consta antesignatura amb nom i càrrec de la persona o persones 
signants ni la data. 

- En les factures emeses pels contractistes no consta explícitament la 
data de la conformitat del servei rebut. 

- Hem observat que PCC únicament ha comptabilitzat els interessos 
de demora en el cas d’un creditor que n’ha reclamat l’import. 
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6.2.4 D’altres incidències observades en la fiscalització dels contractes 

a) Contractes subjectes a regulació harmonitzada (SARA) no 
formalitzats documentalment. 

 Els serveis que es detallen en el quadre següent no disposen de 
contracte formalitzat en vigor, fet que incompleix les normes 
generals de contractació i el que disposa l’article 190 del TRLCSP, 
relatiu a l’adjudicació de contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. 

Descripció 
Despeses 2013 

en € (IVA exclòs) 
Gestió i explotació de l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló i del 
Palau de Congressos de Peníscola 2013 

800.135 

Servei de vigilància i seguretat per als edificis de Projecte Cultural de 
Castelló, SA 

572.618 

Total 1.372.753 

Quadre 7 

b) Contractes no SARA no formalitzats documentalment 

 En addició a això, hem verificat l’existència de subministraments i 
serveis no SARA comptabilitzats per PCC en l’exercici 2013, que no 
han sigut formalitzats contractualment o bé no disposen de 
contracte formalitzat en vigor, fet que incompleix les normes 
generals de contractació, les instruccions de contractació o el que 
disposa l’article 191 del TRLCSP, per un import global de 602.654 
euros (IVA exclòs). 

c) En relació amb el contracte de gestió i explotació de l’Auditori i 
Palau de Congressos de Castelló i del Palau de Congressos de 
Peníscola, entre Projecte Cultural de Castelló, SA, i l’empresa 
adjudicatària, formalitzat amb data 3 de maig de 2005, per un 
termini inicial de 4 anys, cal assenyalar el següent: 

1. El dit contracte es podia prorrogar per un únic període de dos 
anys, de mutu acord de les parts. Per fer-ho, es requeria la 
subscripció de l’acord de pròrroga amb, almenys, trenta dies 
d’antelació a la finalització del termini. En cas contrari, vençut 
el termini, s’extingia el contracte. 

 Atès que va ser aquesta circumstància la que va tenir lloc, 
perquè no consta que s’acordés la dita pròrroga, la vigència del 
contracte va concloure el dia 3 de maig de 2009. Tanmateix les 
parts van continuar comportant-se com si el contracte 
estigués en vigor, no solament durant el període de pròrroga 
que es podia acordar i que no es va acordar, que expirava el 3 
de maig de 2011, sinó més enllà d’aquesta data, el que ha 
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representat que, dels 8.649.632 euros que han sigut facturats 
per l’empresa contractista fins al 31 de desembre de 2013, un 
total de 5.830.452 euros han sigut realitzats sense l’existència 
de contracte. 

 En addició a això, l’adjudicatària ha realitzat anualment 
càrrecs per interessos de demora, destacant el fet que les 
factures que originarien el pagament d’aquests interessos de 
demora han sigut satisfetes pel mecanisme de pagament a 
proveïdors, que comportava que l’adjudicatària renunciés als 
interessos de demora. 

 L’Entitat ens comunica en al·legacions que aquests interessos 
es descomptaran de l’import total que haja d’abonar 
CulturArts com a conseqüència de l’expedient d’enriquiment 
injust en què està immersa amb l’adjudicatària. 

2. Atesa la situació descrita en el punt anterior, s’ha de licitar 
sense més demora un nou contracte o assumir directament la 
gestió i explotació dels dos palaus, perquè la situació 
actualment existent manca de cobertura legal. 

 En el cas que s’opte per una nova licitació, cal tenir en compte 
que la diferència entre un contracte de serveis i un altre de 
gestió de serveis és que en el primer el contractista no 
assumeix el risc d’explotació, mentre que en el segon sí que 
l’ha d’assumir (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
les Comunitats Europees de 18 de juliol de 2007, assumpte C-
382/05 i informe de 25 de setembre de 2009, de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa). 

3. Les condicions que es van pactar en el seu dia per al contracte 
de data 3 de maig de 2005 desnaturalitzen el principi de risc i 
ventura, perquè PCC es compromet a prestar suport financer a 
l’adjudicatari, mitjançant una compensació equivalent al 95% 
de les pèrdues que hagen patit ambdós palaus durant 
cadascun dels exercicis, fins a un màxim d’1.300.000 euros de 
pèrdues per exercici, sobre les quals es calcularà el 
percentatge indicat. 

 A més, s’estableixen les contraprestacions següents, que, 
afegides a l’anterior, situen el contractista en una situació 
molt favorable perquè tinga assegurada la compensació total 
de les pèrdues: 

- Una prima per activitat equivalent com a màxim al 7,5% 
dels ingressos reals nets obtinguts en l’exercici, en 
ambdós palaus. A tal efecte, s’entén per ingressos nets el 
resultat de restar als ingressos totals els procedents de 
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les bodes, banquets i esdeveniments de naturalesa 
similar. 

- Una prima per rendibilitat de l’explotació equivalent al 
25% de la quantitat que resulte de restar a 1.300.000 
euros la pèrdua real experimentada en l’exercici, de 
manera que, en cas que la pèrdua real experimentada en 
ambdós palaus conjuntament siga igual o superior a 
1.300.000 euros, no correspondrà cap ajuda per aquest 
concepte. 

4. Segons la clàusula vuitena, paràgrafs b) i c), del contracte, 
l’adjudicatari ha de lliurar l’estat d’ingressos i resultats 
d’explotació auditats (el cost de la dita auditoria serà assumit 
per l’adjudicatari) de cadascun dels palaus. No obstant això, 
no s’ha obtingut evidència del compliment d’aquestes 
clàusules, ni de l’existència d’informes que s’adjunten a les 
respectives factures emeses per l’adjudicatari i que els donen 
conformitat. 

 Segons la informació que ha facilitat PCC, allò que 
l’adjudicatària presentava eren els comptes auditats pel grup. 

5. Pel que fa a les pòlisses d’assegurances: 

- No consta en l’expedient que PCC sol·licite i obtinga de 
l’adjudicatari els rebuts actualitzats corresponents. 

- No consta que el beneficiari de les pòlisses siga PCC, tal 
com exigeix el contracte. 

6. No consta que PCC posseïsca el títol per a ocupar ambdós 
palaus, de manera que haurà de resoldre’s judicialment 
aquesta situació respectant els condicionants que es de 
deriven de les dues concessions demanials existents (vegeu 
paràgraf 9, tot seguit). 

7. Finalment, de l’informe de l’Advocacia de la Generalitat sobre 
aquest contracte, se’n desprén la possibilitat de l’existència 
d’un passiu contingent per a CulturArts, com a conseqüència 
de determinats impagaments per part de l’arrendatari, que no 
es troben valorats per CulturArts ni s’esmenten en la seua 
memòria. 

 L’Entitat ens indica en al·legacions que tindrà en compte les 
circumstàncies exposades, en la negociació amb 
l’adjudicatària del procediment d’enriquiment injust en el 
qual estan immerses. 
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8. Amb data de 3 de juliol de 2014, el director general de 
CulturArts dirigeix un escrit a l’empresa que gestiona i explota 
l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló i del Palau de 
Congressos de Peníscola, en el qual expressa la decisió de 
CulturArts de rescindir el contracte, ja que no hi ha contracte 
en vigor ni CulturArts el pot formalitzar per no estar en 
possessió de títol legal suficient. 

9. En la fase d’al·legacions, CulturArts ens ha remés justificació 
documental de totes les gestions realitzades per aquesta 
Entitat en relació amb els dos palaus durant els primers sis 
mesos de 2014, ja que la integració de Projecte Cultural de 
Castelló, SA, es va produir el 18 de desembre de 2013. 

 En aquest sentit, l’Entitat ens adjunta resolució de la 
consellera d’Educació, Cultura i Esport de 31 de juliol de 2014, 
on resol adscriure a favor de  CulturArts, amb efecte des del 18 
de desembre de 2013, l’immoble denominat Auditori i Palau de 
Congressos de Castelló. 

 Quant al Palau de Congressos de Peníscola, ens indiquen que 
s’estan realitzant les gestions pertinents per a adscriure 
l’esmentat immoble a CulturArts. 

d) En relació amb el contracte de vigilància i seguretat, aquest es va 
formalitzar el 2 de novembre de 2004 amb una durada de dos anys, 
per tant des de novembre de 2006 aquesta empresa està prestant 
els seus serveis sense que existisca contracte. 

e) En la verificació de la informació sobre contractes que ha facilitat 
Projecte Cultural de Castelló, SA, hem constatat l’existència del 
contracte de “Serveis energètics i manteniment amb garantia total 
de les instal·lacions elèctriques del Museu de Belles Arts de 
Castelló”, l’import del qual, facturat en l’exercici de 2013 per 
l’adjudicatari, puja a 328.818 euros (IVA exclòs), que PCC no ha 
inclòs en la seua relació. 

 Aquest contracte adjudicat en 2012 i formalitzat el 3 d’octubre de 
2012 té una duració de sis anys. Aquest termini excedeix en dos 
anys l’establit en l’article 303 del TRLCSP per a aquesta mena de 
contractes. 

 En addició a això, l’expedient relatiu a aquest contracte mostra les 
incidències següents: 

- No consta en l’expedient l’informe tècnic d’acord amb el qual 
la mesa de contractació va seleccionar l’adjudicatari. 
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- No consta en l’expedient un quadre comparatiu de les ofertes 
presentades pel distints ofertants. 

- No consta en l’expedient la resolució d’adjudicació de la mesa 
de contractació. 

- No consta en l’expedient certificat de la mesa de contractació 
de registre de les ofertes presentades. 

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 CulturArts han d’adoptar mesures correctores 
per evitar que es tornen a produir en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que indiquem tot seguit 
i que s’han posat de manifest en la realització del treball: 

a) La fórmula utilitzada per a valorar les ofertes econòmiques hauria 
de permetre, raonablement, que la importància relativa assignada 
en els plecs de clàusules administratives particulars per a aquesta 
valoració, en relació amb els altres criteris previstos, siga totalment 
efectiva. 

b) Recomanem complimentar l’espai habilitat en els documents 
comptables per reflectir-ne la comptabilització. 

c) Recomanem que en les signatures d’“autorització” del document 
comptable es faça constar la identitat i càrrec de la persona firmant 
així com la data. 

d) Recomanem que en la factura conste la data de conformitat del 
servei. 


