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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes, 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 
2016, ha fiscalitzat si la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA), 
ha complit la legalitat vigent en matèria de contractació. 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem dut a terme 
un control formal de la rendició dels comptes anuals de l'exercici de 
2015, per a comprovar si la formalització, l'aprovació o la rendició és 
l'adequada. 

El marc normatiu que resulta aplicable es detalla en la introducció al 
volum de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i 
altres entitats de dret públic de l'Informe del Compte General de la 
Generalitat de l'exercici de 2015. 

2. RESPONSABILITAT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CACSA EN 
RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA 
LEGALITAT 

El Consell d'Administració de CACSA ha de garantir que les activitats de 
contractació i la informació relacionada reflectida en els seus comptes 
anuals resulten conformes amb les normes aplicables. Així mateix, és 
responsable d'establir els sistemes de control intern que considere 
necessaris per a assegurar que aquestes activitats estiguen lliures 
d'incompliments legals i de incorreccions materials degudes a frau o 
error. 

Aquest òrgan de govern és també responsable de formular i aprovar els 
comptes anuals de la Societat de manera que expressen la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de CACSA, d'acord 
amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, que s'identifica 
en la nota 2 de la memòria, i del control intern que considere necessari 
per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals de CACSA de l'exercici 2015, que s'adjunten com a 
annex I a aquest Informe, van ser formulats pel Consell d'Administració 
el 30 de març de 2016, aprovades per la Junta General d'Accionistes el 15 
de juny de 2016 i presentades a la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat el 29 de juny de 2016, d'acord amb 
la normativa d'aplicació. L'acompanya l'informe d'auditoria dels 
comptes anuals que —atenent el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions— realitza la Intervenció General de la 
Generalitat amb la col·laboració d'una firma privada d'auditoria. 
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En aquest informe s'emet una opinió amb tres excepcions i dos paràgrafs 
d'èmfasi. Les excepcions a l'opinió es refereixen a: la comptabilitat del 
lliurament del pont de l'Assut de l'Or (posada a disposició d'ús públic en 
2009), en entendre que s'hauria d'haver efectuat a càrrec del compte de 
pèrdues i guanys, en lloc de a càrrec de reserves; la informació de l'ajust 
de valor de l'immobilitzat material s'hauria d'haver inclòs en la memòria 
com un error i no com un canvi de criteri, i la necessitat de formalitzar la 
cessió dels terrenys de la Generalitat. Els paràgrafs d'èmfasi criden 
l'atenció sobre la informació continguda en la memòria relativa a la 
demanda interposada per l'anterior operadora de l'Oceanogràfic i de la 
incertesa sobre la capacitat de la Societat per continuar amb les seues 
operacions. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per CACSA 
en l'exercici de 2015, basada en la fiscalització realitzada. Per a fer-ho, 
hem portat a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes aplegades en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Els dits principis exigeixen que complim els requeriments 
d’ètica, així com que planifiquem i executem la fiscalització a fi d’obtenir 
una seguretat raonable que la gestió de l'activitat contractual ha sigut de 
conformitat, en els seus aspectes significatius, amb la normativa 
aplicable. 

Una fiscalització requereix l'aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d'auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació 
revisades. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d'incompliments significatius de la 
legalitat. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte 
el control intern rellevant per a garantir aquest compliment, per tal de 
dissenyar els procediments d'auditoria que siguen adequats en funció de 
les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre la 
eficàcia del control intern de l'Entitat. 

Respecte al control formal, la revisió efectuada s'ha limitat bàsicament a 
l'aplicació de procediments analítics i activitats d'indagació. No s'ha dut 
a terme una auditoria financera, de manera que les conclusions del 
treball proporcionen només seguretat limitada. 

Considerem que l'evidència d'auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l'opinió amb excepcions sobre el 
compliment de la legalitat en l'activitat contractual, així com les 
conclusions del control formal de la rendició de comptes. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1 Fonaments de l'opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l'exercici 2015 s'han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

a) En la revisió dels criteris d'adjudicació de l'expedient de 
contractació 1/15, del servei de vigilància i seguretat, i 
manteniment de les instal·lacions de seguretat de CACSA, s'ha 
observat que la valoració de les millores, la puntuació màxima de 
les quals és de deu punts, conté un criteri que no s'ajusta al que 
disposa l'article 117 del TRLCSP, ja que atorga fins a sis punts la 
substitució de càmeres de la mateixa marca i model que les ja 
instal·lades. 

 Els plecs de condicions administratives s'atorguen fins a trenta 
punts als criteris subjectius de valoració, dels quals setze punts 
s'assignen als procediments de l'empresa; dos punts, a la formació 
de personal; quatre punts a la qualitat i l'abast de les revisions 
ofertes, i quatre punts, a l'especialització en el servei proposat. La 
valoració de cada un d'aquests elements continguda en l'informe 
tècnic s'efectua mitjançant la puntuació de subcriteris que no es 
troba prèviament definida en els plecs, pel que s'observa una 
insuficient transparència en el sistema d'atribució de puntuació als 
criteris de valoració, incomplint l'article 139 del TRLCSP. Quant a 
això, CACSA addueix que l'informe tècnic recull un repartiment 
igualitari entre els subcriteris que preveuen els plecs per a la 
valoració dels procediments de l'empresa (setze punts) i la formació 
de personal (dos punts). 

b) Per a la contractació de la campanya de publicitat de 2015, CACSA 
ha licitat l'expedient 3/15, amb un valor estimat d'1.011.000 euros. 
Els plecs de condicions administratives consideren dins dels criteris 
de valoració de les ofertes mitjançant judicis de valor, la 
planificació individual i global de les dotze campanyes proposades, 
amb una assignació de dèsset punts. No obstant això, la distribució 
d'aquesta assignació no ve recollida en els plecs, sinó en l'informe 
tècnic de valoració, que estableix que la puntuació màxima per a 
cada campanya serà proporcional a la seua inversió. 

 Quant a això, els plecs de condicions administratives han 
d'assenyalar el mecanisme i els paràmetres que determinen el 
càlcul de les puntuacions a fi de limitar possibles excessos de 
discrecionalitat, pel que no s'ha garantit suficientment el 
compliment dels principis d'igualtat i transparència que estableix 
l'article 139 del TRLCSP. 
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c) En la revisió de l'execució de contractes formalitzats en exercicis 
anteriors, s'ha posat de manifest que durant 2015 s'han prorrogat 
els següents contractes amb venciment el 31 de desembre de 2014: 
servei de neteja per a l'exercici 2014, expedient 6/13; servei de 
manteniment, expedient 7/13, i servei de vigilància i seguretat, 
expedient 8/13. Aquests contractes no consideraven la possibilitat 
de pròrroga, per la qual cosa s'ha incomplit el que disposa l'article 
23.2 del TRLCSP. Pel que fa a això, CACSA manifesta que aquestes 
pròrrogues venien motivades per la tramitació dels nous expedients 
de contractació. 

4.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l'apartat 4.1, 
"Fonaments de l'opinió amb excepcions", les activitats realitzades i la 
informació reflectida en els comptes anuals de l'exercici de 2015, en 
relació amb la contractació resulten, en els aspectes significatius, de 
conformitat amb la normativa aplicable. 

4.3 Altres qüestions significatives que no afecten l'opinió sobre la 
contractació 

Encara que no es tracta d'assumptes que hagen de ser considerats com a 
incompliments significatius de l'exercici 2015, a efectes d'un millor 
enteniment de la nostre treball d'auditoria i de les nostres 
responsabilitats com a auditors, posem de manifest el següent: 

a) Hem fet el seguiment de l'expedient de contractació 1/2006 
"Execució obres de l'Àgora i urbanització adjacent" que va ser 
objecte de fiscalització en exercicis anteriors. Tal com es va posar 
de manifest en l'informe de fiscalització de l'exercici 2012, les obres 
pendents d'executar, incloses en el segon certificat final parcial 
d'obra, van ser rebudes el 7 de març de 2013, mentre que les unitats 
pendents van quedar suspeses temporalment, a excepció de 
l'estructura mòbil i el seu sistema d'accionament. En l'esmentat 
informe s'afegia que a 31 de desembre de 2012, les desviacions 
d'execució del contracte originari subscrit en 2006 i modificat el 
2009, van ser del 15,1%, sense que constés en l'expedient la 
documentació de les modificacions contractuals i la seua aprovació 
prèvia per part de l'òrgan de contractació de CACSA mitjançant la 
tramitació del consegüent expedient de modificació contractual. 

 Pel que fa al seguiment de l'execució del contracte a 31 de 
desembre de 2015, cal assenyalar que l'1 de desembre de 2015, 
CACSA, el director d'obra i el contractista van subscriure, finalment 
de conformitat, les certificacions de l'import pendent del 
subministrament de les lamel·les que conformen la coberta mòbil 
de l'Àgora i els seus mecanismes d'accionament, per un import 
conjunt de 2.351.639 euros. 
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 En el següent quadre es mostra l'execució del contracte a 31 de 
desembre de 2015, amb imports en euros, sense IVA. 

Quadre 1: Execució del contracte 1/2006 a 31 de desembre de 2015 

Pressupost execució Data 
Venci-
ment 

Euros 

Contracte originari 2006 2007 41.336.907 

Modificat  2009 2010 35.646.520 

Partides no executades    -6.395.803 

Import a executar 70.587.624 

Import certificat a 31/12/2015   85.731.776 

Revisió de preus   -4.687.842 

Import certificat sense revisió preus   81.043.934 

Desviació sobre l'import per executar 14,8% 

Pel que fa a la situació de l'Àgora a 30 de març de 2016, s'observen 
problemes d'ús i manteniment derivats del caràcter provisional de 
la coberta instal·lada a 2009, a l'espera del muntatge de la coberta 
mòbil (lamel·les i mecanismes) previst en el projecte originari. 

El Consell d'Administració de CACSA, en sessió de 28 de juny de 
2016, ha acordat encomanar al projectista la redacció del projecte 
de finalització de l'obra sense incorporar la coberta mòbil. 

Addicionalment, en l'apèndix 1 s'inclou un detall d'aquelles 
observacions relacionades amb la fiscalització de la contractació que, si 
bé no són significatives ni afecten l'opinió, considerem que poden 
resultar d'interès als usuaris del present Informe de fiscalització. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l'adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de CACSA de 
l'exercici 2015 són els següents: 

a) CACSA ha corregit en els comptes anuals de 2015 les incorreccions 
materials posades de manifest com a excepcions a l'opinió 
d'auditoria financera en l'informe de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes de l'exercici 2014, que es resumeixen en l'apartat 2.g) 
de la memòria "canvis en criteris comptables" i assenyalem a 
continuació: 
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Quadre 2: Seguiment de les incorreccions materials Informe 2014 
 

Incorreccions materials Comptes anuals 2015 

CACSA ha d'avaluar a 31 de desembre de 2014 els indicis 

de deteriorament dels elements que conformen cada un 

dels edificis que integren el complex de la Ciutat de les 

Arts i de les Ciències excepte de l'immobilitzat de 

l'Oceanogràfic. 

Corregit 

CACSA ha d'efectuar una correcció valorativa a 

l'Immobilitzat material, per import de 15.213.471 euros, en 

concepte de redacció de l'avantprojecte i projecte bàsic de 

l'obra d'urbanització i edificació de la parcel·la M3. 

Corregit 

CACSA ha de registrar la baixa en l'immobilitzat 

intangible, a càrrec de "Reserves", de l'import 

comptabilitzat indegudament com a càrregues 

urbanístiques per 21.473.825 euros. 

Corregit 

CACSA ha de comptabilitzar la baixa en l'immobilitzat 

material de l'import comptabilitzat indegudament com a 

major valor dels terrenys que conformen les parcel·les M1, 

M2 i M3 per 29.891.132 euros, amb càrrec a "Reserves". 

Corregit 

Les obres de construcció del pont de l'Assut de l'Or, que 

van ser lliurades a l'Ajuntament de València per a la seua 

utilització pública en l'exercici 2009, es troben 

indegudament comptabilitzades en l'immobilitzat 

material. CACSA ha de comptabilitzar la baixa d'aquests 

elements construïts per al seu lliurament a l'Ajuntament 

amb càrrec a "Reserves". 

També ha de donar-se de baixa la subvenció rebuda de 

l'Ajuntament de València per al seu finançament. 

Corregit 

CACSA no ha comptabilitzat la pèrdua per deteriorament 

del revestiment de la coberta del Palau de les Arts pels 

despreniments que van ocórrer en 2013. 

Corregit 

b) En la formulació dels comptes anuals de 2015, CACSA ha efectuat 
canvis significatius en criteris comptables i correcció d'errors que 
han motivat, d'acord amb el que disposa la norma de registre i 
valoració 22a del Pla General de Comptabilitat, la reexpressió de les 
xifres afectades en la informació comparativa de l'exercici 2014, tal 
com es detalla en els quadres següents: 
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Quadre 3: Balanç 

 
Saldos corregits 

2014 
Saldos 2014 

Immobilitzat intangible 10.038.254 31.433.884 

Immobilitzat material 964.779.003 1.067.508.645 

Reserves -121.352.292 -1.593.444 

Resultat de l'exercici -48.678.534 -49.411.406 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 36.139.220 39.392.197 

Creditors comercials i altres comptes per pagar 24.394.351 26.240.670 

Total balanç 991.318.707 1.115.443.979 

Quadre 4: Compte de pèrdues i guanys 

 
Saldos corregits 

2014 
Saldos 2014 

Amortització de l'immobilitzat -19.831.244 -20.711.419 

Imputació subvencions immobil. no financer 1.465.402 1.515.426 

Deteriorament i resultat alienacions immobilitzat -5.775.569 -5.678.290 

Resultat de l'exercici -48.678.534 -49.411.406 

Els canvis en els criteris comptables aplicats per la Societat obeeixen, 
fonamentalment, als ajustos derivats de les incorreccions materials 
recollides en l'informe de fiscalització de l'exercici 2014, que es 
resumeixen en l'apartat 5 a) anterior. 

c) Per l'indicat en l'apartat 4.3 a) respecte a la decisió adoptada per 
CACSA de no instal·lar, de moment, les làmines i mecanismes que 
conformen la coberta mòbil prevista en el projecte originari de 
l'Àgora, la Societat ha registrat a 31 de desembre de 2015 el 
deteriorament del valor comptable d'aquests elements per un 
import de 12.957.413 euros, tal com assenyala la nota 5.2 de la 
memòria. 

d) La nota 5.19 de la memòria informa de l'existència del 
deteriorament en el trencadís de la coberta de l'Àgora, que CACSA 
no ha pogut estimar en la data de formulació dels comptes anuals 
en no tenir-ne informació suficient, raó per la qual no ha registrat 
comptablement cap correcció valorativa. 

 Referent a això, si bé el 2015 l’UTE constructora va iniciar 
determinats treballs de reparació d'algunes zones afectades del 
revestiment ceràmic de la coberta, posteriorment aquests treballs 
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van ser paralitzats a causa de discrepàncies amb el projectista i 
director d'obra per la solució proposada. Aquestes discrepàncies es 
mantenen en la data de realització del treball de camp (juny 2016), 
per la qual cosa es desconeix l'import a què podrien pujar, 
finalment, els treballs de reparació de la coberta de l'Àgora i el seu 
finançament per cadascuna de les parts (CACSA, projectista i UTE). 

e) La memòria conté, a diferència d'exercicis anteriors, la informació 
relativa al valor comptable al tancament de l'exercici dels diferents 
edificis que integren la Ciutat de les Arts i de les Ciències, per un 
import conjunt de 934.864.000 euros. Aquesta informació, referida a 
31 de desembre de 2014, es mostrava en l'informe de fiscalització de 
l'exercici anterior. 

f) La nota 2.c) de la memòria de CACSA, relativa als aspectes crítics de 
la valoració i estimació de la incertesa, assenyala l'existència d'un 
fons de maniobra al tancament de l'exercici 2015, negatiu en 
352.638.011 euros. També indica l'obligació de la Societat de reduir 
el seu capital social per a equilibrar el seu patrimoni, ja que es troba 
en el supòsit del fet que preveu l'article 327 de la Llei de Societats 
de Capital, en cas que transcorregués un exercici social i el seu 
patrimoni net no s'hagués recuperat. El 31 de desembre de 2015 el 
patrimoni net de CACSA, per import de 298.332.640 euros, és 
inferior a les dues terceres parts de la xifra de capital social de 
527.824.000 euros. 

 Aquests factors d'incertesa en relació amb el compliment del 
principi comptable d'empresa en funcionament es troben mitigats 
—tal com recull l'esmentada nota de la memòria— pel suport 
financer de la Generalitat, qui per tal d'assegurar la continuïtat de 
la gestió de CACSA, va subscriure el 30 de març de 1999 un conveni 
de col·laboració amb la Societat pel qual es comprometia a prestar 
el suport necessari per al manteniment del seu equilibri 
patrimonial i la seua suficiència financera. 

 Així mateix, la memòria informa de la possibilitat de finançar-se a 
càrrec dels mecanismes de suport a la liquiditat de les comunitats 
autònomes (Reial Decret 21/2012, de 3 de juliol, i Reial Decret 
17/2014, de 26 de desembre) en estar CACSA integrada en el sector 
de les Administracions Públiques, d'acord amb la metodologia del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de 2010 (SEC 
2010). Quant a això, la Generalitat durant 2015 ha efectuat 
pagaments per compte de CACSA per import de 76.082.532 euros 
amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic, dels quals 69.101.391 
euros corresponien a deute financer i 6.981.141 euros a deute 
comercial. El venciment d'aquest deute, segons el que disposa 
l'Acord del Consell, de 22 de maig de 2015, és al 31 de desembre del 
2016. 
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 Cal afegir que a 31 de desembre de 2015, continua la posició deutora 
de la Generalitat pel deute financer assumit per compte de CACSA a 
31 de desembre de 2014, per 83.675.671 euros. 

 Finalment, cal assenyalar la importància del nou model de gestió i 
explotació dels edificis i instal·lacions de l'Oceanogràfic i l'Àgora i el 
suport a la Societat per a la dinamització de la Ciutat de les Arts i de 
les Ciències mitjançant l'execució del contracte subscrit amb una 
societat operadora externa, les característiques més rellevants de la 
qual s'apleguen en l'apèndix 1 apartat 6.1 d). 

g) La nota 13.2 de la memòria informa de la demanda interposada per 
la societat operadora de l'Oceanogràfic, Parcs Reunits València, SA, 
contra CACSA, que li va ser notificada el 24 d'octubre de 2014. La 
demanda sol·licita que es declare la procedència i exigibilitat dels 
crèdits davant CACSA per import de 31.338.408 euros i que es 
condemne la societat a la compensació judicial de crèdits per 
23.093.220 euros (crèdits de CACSA enfront de l'operadora) i al 
pagament de la diferència, per 8.245.188 euros. 

 Com ja es va posar de manifest en l'informe de fiscalització de 
l'exercici anterior, el 18 de febrer de 2015 CACSA va contestar a la 
demanda i va presentar una reconvenció pels danys i perjudicis 
causats per l'operador per incompliment del contracte, que va 
estimar en 40.373.714 euros. D'aquest import, 6.804.532 euros 
corresponen al deteriorament derivat de l'inadequat manteniment 
de les instal·lacions de l'Oceanogràfic des de l'exercici 2003, que ha 
sigut estimat en base al cost de reposició, i 33.569.182 euros al lucre 
cessant derivat de l'incompliment contractual per part l'operador 
d'aportar 3 orques. 

 A data de realització del present treball, el procediment judicial 
anterior es troba pendent de resolució i, per tant, la determinació de 
les possibles responsabilitats a càrrec de la societat i el seu impacte 
en els comptes anuals. 

6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D'ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

En la fiscalització s'han observat els següents incompliments 
significatius de la normativa aplicable a CACSA que es detallen en la 
introducció al volum de les societats mercantils, entitats públiques 
empresarials i altres entitats de dret públic de l'Informe del Compte 
General de la Generalitat del exercici 2015: 

a) De la lectura de la informació de la memòria es desprèn, que la 
Societat ha incomplit els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, ja que el període mitjà de 
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pagament a proveïdors, la ràtio d'operacions pagades i la ràtio 
d'operacions pendents de pagament han sigut, respectivament, de 
238 dies, 260 dies i 192 dies, per a les operacions comercials, i de 554 
dies, 817 dies i 178 dies, per a les operacions d'immobilitzat. No 
obstant això, el període mitjà de pagament a proveïdors i la ràtio 
d'operacions pendents de pagament es veurien reduïts 
significativament si no es tingueren en compte els saldos existents 
amb l'anterior operador de l'Oceanogràfic amb el qual es manté un 
contenciós. També es reduirien substancialment els referits 
indicadors per a les operacions d'immobilitzat si no es 
consideraven les dues certificacions d'obra, per un import de 
2.351.639 euros, en execució del contracte d'obres de l'Àgora (vegeu 
apartat 4.3 a) subscrit amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 
15/2010. En aquest contracte es preveu un termini de pagament de 
2 anys més 270 dies, de manera que el termini de pagament de les 
esmentades certificacions finalitzarà el 2017 i 2018. 

 D'altra banda, en la fiscalització de la contractació hem comprovat 
que, d'un total de pagaments per import de 9.984.567 euros, 
3.385.066 euros s'han realitzat fora del termini previst en la Llei 
3/2004. 

b) Igual que en exercicis anteriors, CACSA no ha obtingut ingressos 
suficients per a cobrir les seues despeses i inversions, incomplint 
d'aquesta manera els principis financers i pressupostaris establits 
en l'article 6 del Decret Llei 1/2011. 

c) Com ocorre des de l'exercici de 2011, els pressupostos de CACSA de 
2015 inclouen una previsió d'ingressos de 239.230.960 euros per la 
venda dels terrenys que integren la parcel·la M3. No obstant això, 
aquesta venda no està previst que es realitze a curt termini, de 
manera que aquests ingressos no haurien d'integrar el pressupost 
de l'exercici. Pel que fa a això, CACSA addueix que la proposta de 
pressupostos presentada a la Conselleria no inclou aquests 
ingressos, sinó que s'introdueixen posteriorment per a la seua 
aprovació consegüent. 

 Els pressupostos de 2016 ja no tenen en compte la previsió dels 
ingressos anteriors de difícil realització. 

d) Respecte al compliment del que disposa l'article 7 del Decret Llei 
1/2011, cal assenyalar que la vigència del pla de sanejament aprovat 
per CACSA el 20 febrer de 2014 finalitzava el 31 de desembre de 
l'esmentat any, sense que durant 2015 s'hagués aprovat una revisió 
o actualització d'aquest pla a instàncies de la persona titular de la 
conselleria competent en matèria d'economia. 

 No obstant això, el Pla Estratègic aprovat el 30 març 2016 pel 
Consell d'Administració de CACSA per al període 2016-2019, 
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considera entre els seus objectius la millora significativa del 
resultat d'explotació de l'exercici, abans d'amortitzacions. 

7. RECOMANACIONS 

A més dels ajustos i reclassificacions practicats per CACSA en els 
comptes anuals de 2015 a fi de corregir les excepcions posades de 
manifest en l'informe de fiscalització de l'exercici 2014 i anteriors, 
durant l'exercici 2015 la Societat ha atès les recomanacions que es 
recullen en el quadre següent al costat d'aquelles altres que es considera 
oportú mantenir per a la consegüent esmena. 

Quadre 5: Seguiment de les recomanacions Informe 2014 
 

Recomanacions exercicis anteriors Exercici 2015 

Necessitat d'acreditar l'equivalència de les prestacions 

contractades en els expedients dels contractes per a la utilització 

dels espais que integren el recinte de la Ciutat de les Arts i de les 

Ciències, el cobrament dels quals es perceba en espècie. 

Corregit 

L'informe de gestió ha de contenir tots els aspectes que preveu 
l'article 262 de la Llei de Societats de Capital. 

Corregit 

Realitzar les gestions oportunes per a la cessió o adscripció dels 

terrenys utilitzats per CACSA que són propietat de la Generalitat. 

En curs des d'exercicis 

anteriors 

CACSA ha de realitzar les accions necessàries per tal de recuperar 

els saldos de dubtós cobrament de clients institucionals per la 

realització d'actes i esdeveniments en 2008 i exercicis anteriors als 

quals se'ls va dispensar d'efectuar el pagament per anticipat. 

En curs 

Necessitat d'acreditar la titulació del personal en els expedients de 

cada empleat per a una adequada gestió de personal. 

Queda pendent un 

expedient, l'esmena del 

qual es troba en fase de 

revisió per part de CACSA 

CACSA s'hauria d'ajustar, en tots els casos, als terminis i al 

contingut previst en la normativa contractual per a la remissió de 

la informació requerida al Registre de Contractes. 

Pendent 

Addicionalment, com a resultat de la fiscalització efectuada sobre la 
contractació de l'exercici 2015 es recomana a CACSA el següent: 

a) En relació amb l'expedient 7/14 "Contracte de gestió i explotació 
dels edificis de l'Oceanogràfic i l'Àgora, i suport a la Societat per a la 
dinamització de la Ciutat de les Arts i de les Ciències", CACSA 
hauria d'aplicar les mesures de control i comprovació previstes en 
el plec de clàusules jurídiques que regula el contracte, quant a la 
revisió de les xifres remeses per la societat operadora que serveixen 
de base per determinar la retribució pactada. 
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b) Es recomana que les empreses convidades a participar en els 
procediments negociats sense publicitat presenten, juntament amb 
la seua oferta, una declaració del grup empresarial a què pertanyen 
i de les empreses que l'integren, igual que en la contractació menor. 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ SOBRE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d'aplicació 

La contractació de CACSA 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 a l'article 3.3 
d'aquesta Llei. Per tant, en la preparació dels contractes, CACSA haurà de 
seguir les regles establides en l'article 137 del TRLCSP, mentre 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. 

2. Instruccions de contractació 

El 28 d'abril de 2008, la Comissió Executiva del Consell d'Administració 
de CACSA va aprovar, en virtut del que disposa l'article 175 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic unes instruccions d'obligat compliment 
intern, 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 per tal d'adaptar-les al TRLCSP i al Decret Llei 1/2011, de 30 
de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

El 12 de febrer de 2013, el Consell d'Administració va modificar de nou 
les instruccions amb l'objecte de regular els procediments de publicitat 
de les adjudicacions, per a adaptar-les al que s'estableix en l'article 191 
del TRLCSP. 

Posteriorment, el 8 d'agost de 2014, el Consell d'Administració va 
incorporar a les instruccions, en part, el que disposa la disposició 
addicional segona de 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 l'obligació de sol·licitar tres ofertes per a tots 
els contractes menors d'obres i de concessió d'obra pública d'import 
igual o superior a 30.000 euros (IVA exclòs) i per a la resta de contractes 
menors d'import igual o superior a 6.000 euros (IVA exclòs). 

Finalment, el 30 de març de 2016, el Consell d'Administració ha 
incorporat en la seua totalitat el que estableix la disposició addicional 
segona de la Llei 5/2013 per als contractes menors. 
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Les instruccions de contractació finalment aprovades per la Societat han 
sigut revisades d'acord per aquesta Sindicatura de Comptes. 

3.  Perfil de 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. 

4.  Contractes formalitzats en l'exercici 

D'acord amb la informació facilitada per CACSA 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 l'import dels 
contractes formalitzats en 2015, detallats per tipus i procediment 
d'adjudicació. 

Quadre 6: Contractes formalitzats en l'exercici 
 

Tipus de 

contractes 

Procediment 

adjudicació 

Import adjudicació en 
euros  

(IVA exclòs) 

Nombre 

Subministraments 

Obert 864.855 57,3% 3 18,8% 

Negociat 643.752 42,7% 13 81,2% 

Subtotal 1.508.607 100,0% 16 100,0% 

Serveis  

Obert 8.066.630 98,5% 8 61,5% 

Negociat 121.053 1,5% 5 38,5% 

Subtotal 8.187.683 100,0% 13 100,0% 

Altres 
Obert 128.419.911 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 128.419.911 100,0% 1 100,0% 

Total 138.116.201  30  

En la revisió del compliment de les obligacions de tramesa d'informació 
al Registre de Contractes i a aquesta Sindicatura de Comptes, s'ha posat 
de manifest que en sis casos la informació contractual s'ha comunicat al 
Registre de Contractes en un termini superior als quinze dies que 
estableix l'Ordre 11/2013, de la Conselleria d'Hisenda i Administració 
Pública. 

5. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d'analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per CACSA 
en l'exercici de 2015 és adequada, hem seleccionat la mostra que 
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detallem en el quadre següent, elaborat en euros, que representa un 
97,1% de l'import total dels contractes formalitzats en l'exercici. 

Quadre 7: Mostra d'expedients de contractació formalitzats en 2015 

 

Núm.  
Procediment 

d'adjudicació 
Objecte 

Preu 

adjudicació 

1/15 Obert Servei de seguretat i vigilància 2.325.680 

3/15 Obert 
Campanya de publicitat per a 

l'exercici 2015 
1.011.000 

5/15 Obert Servei de neteja  2.147.963 

10042072 
Negociat sense 

publicitat 

Producció, subministrament, 

muntatge i desmuntatge de la 

infraestructura d'una exposició 

itinerant al Museu. 

124.999 

10041982 
Negociat sense 

publicitat 

Servei d'inspecció dels tirants del 

pont de l´Assut de l´Or 
29.890 

7/14 Obert 

Gestió de l'explotació de l'Àgora i 

l'Oceanogràfic, i dinamització de la 

Ciutat de les Arts i de les Ciències 

128.419.911 

Total 134.059.443 

Addicionalment, s'ha examinat el conveni per a l'exposició "Pixar, 25 
anys d'animació", per import de 103.000 euros. 

El treball realitzat ha consistit a comprovar que la tramitació dels 
contractes s'ajusta a la normativa aplicable en les diferents fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i l'adequada 
comptabilitat de la despesa. Hem comprovat que la tramitació dels 
contractes s'ajusta al que estableixen les instruccions de contractació de 
CACSA. S'ha fet especial èmfasi en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, la 
seua baremació i valoració en els procediments d'adjudicació que ho 
requereixen, així com en la justificació i motivació, si escau, de les 
declaracions d'urgència i emergència, atès que impliquen una tramitació 
especial segons el TRLCSP. 

Així mateix, s'ha efectuat el seguiment de sis contractes adjudicats en 
exercicis anteriors, que han estat vigents durant 2015, i que es mostren a 
continuació, en euros: 
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Quadre 8: Seguiment d'expedients de contractació formalitzats en 
exercicis anteriors 

 

Núm. 
Procediment 

adjudicació 
Objecte 

Preu 

adjudicació 
Modificat Total 

6/13 Obert 
Servei de neteja per a 

l'exercici 2014 
809.815 - 809.815 

7/13 Obert Servei de manteniment 842.172 - 842.172 

8/13 Obert 
Servei de vigilància i 

seguretat 
1.105.077 - 1.105.077 

3/14 Obert 
Campanya de publicitat 

per a l'exercici 2014 
621.417 - 621.417 

2012/100410

04 

Negociat 

sense 

publicitat 

Subministrament de 

llibres per a la venda en 

la botiga 

30.977 - 30.977 

3/11 Obert 
Servei de animació 

científica 
430.000 - 430.000 

1/06 Obert 
Execució obres Àgora i 

urbanització adjacent 
41.336.907 35.646.520 76.983.427 

1/05 

Negociat 

sense 

publicitat 

Projectes i direcció 

d'obres de l'Àgora  
4.982.175 4.277.582 9.259.757 

Total 50.158.540 39.924.102 90.082.642 

6. Observacions posades de manifest en el curs de la fiscalització 

A més de les excepcions i altres qüestions significatives posades de 
manifest en l'apartat 4 de l'Informe, a continuació indiquem altres 
aspectes observats com a resultat de la fiscalització efectuada. 

6.1 Contractes formalitzats en l'exercici 2015 

a) Servei de neteja. Expedient 5/15 

El 29 de setembre de 2015, CACSA va subscriure un contracte per a 
la prestació del servei de neteja de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències per dos anys, prorrogable per anualitats fins a un màxim 
de dues pròrrogues, amb un valor estimat de 5.039.012 euros. El 
contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada. 

Pel que fa al valor estimat, s'ha observat que el seu import no 
consta en l'informe de necessitat i idoneïtat del contracte i difereix 
del que figura en els plecs, 2.519.956 euros, en no considerar 
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l'import de les dues pròrrogues. No obstant això, en l'aprovació de 
l'expedient sí que consta el valor estimat. 

En la revisió de l'expedient s'ha observat que la pòlissa aportada 
per l'adjudicatari, per a la cobertura dels possibles danys durant 
l'execució contractual, no arribava als límits mínims previstos a 
l'efecte en el plec de clàusules administratives particulars. No 
obstant això, amb anterioritat a la finalització del treball de camp 
(juny 2016) s'ha formalitzat una nova pòlissa que esmena l'error de 
l'anterior. 

b) Producció, subministrament, muntatge i desmuntatge de la infraestructura 
d'una exposició itinerant al Museu. Expedient 10042072 

El 7 de maig de 2015 es va formalitzar un contracte de producció, 
subministrament, muntatge i desmuntatge d'una exposició 
itinerant al Museu. El valor estimat del contracte va ser de 125.000 
euros. Aquest contracte va ser adjudicat per un procediment 
negociat sense publicitat, en aplicació del que disposa l'article 170 
c) del TRLSCP. 

En l'expedient no consta una resolució motivada d'aprovació per 
part de l'òrgan de contractació, en la qual es dispose l'obertura del 
procediment d'adjudicació. 

c) Servei d'inspecció dels tirants del pont de l'Assut de l'Or. Expedient 
10041982 

La contractació de la prestació del servei d'inspecció dels tirants del 
pont de l'Assut de l'Or, formalitzada el 5 maig 2015 per un import 
de 29.890 euros, va ser tramitada mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat per raó de la quantia. En l'expedient 
haurien de constar documentalment les negociacions mantingudes 
amb les empreses convidades al procés de negociació. 

d) Gestió de l'explotació de l'Àgora i l'Oceanogràfic i dinamització de la Ciutat 
de les Arts i de les Ciències 

El 10 de juny de 2015, CACSA va subscriure un contracte per a la 
realització de les següents prestacions: 

1. La gestió i explotació mitjançant la cessió d'ús a una societat 
operadora dels béns patrimonials de CACSA corresponents als 
edificis i instal·lacions de l'Oceanogràfic, el seu aparcament i 
l'Àgora, així com la promoció, organització i realització de 
qualsevol classe d'activitats compatibles, classificant les 
activitats en principals (venda d'entrades i altres ingressos 
derivats de les explotacions dels edificis, aparcament de 
l'Oceanogràfic, actes i esdeveniments, i cessió de drets 
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d'imatge) i en secundàries (restauració, marxandatge i servei 
de menjars). 

2.  La realització d'activitats secundàries de restauració, 
marxandatge i servei de menjars en els edificis del Museu i 
l'Hemisfèric. 

3.  El suport per a la dinamització del conjunt de la Ciutat de les 
Arts i de les Ciències. 

El contracte té naturalesa mixta en contenir prestacions pròpies 
d'un contracte d'arrendament de negoci (1 i 2) i prestacions pròpies 
d'un contracte de serveis (3), sent les primeres les més importants 
des del punt de vista econòmic. No està subjecte a regulació 
harmonitzada. 

El contracte preveu una durada de 15 anys, amb possibilitat de 
pròrroga per un període de cinc anys més i s'executarà a risc i 
ventura de la societat operadora. El seu règim econòmic és el 
següent: 

- Cànon inicial de 4.000.000 d'euros. Aquest cànon va ser abonat 
a CACSA abans de la signatura del contracte. 

- Cànon facultatiu de 4.000.000 d'euros. Aquest cànon va ser 
abonat als 180 dies de la signatura de l'acta d'inici de la gestió 
i explotació, que va tenir lloc el 30 de juliol del 2015. 

- Cànon variable del 60% sobre el benefici d'explotació de les 
activitats principals. Aquest percentatge està previst que 
s'incremente en un 5% quan el benefici d'explotació augmente 
per damunt de 9 milions d'euros i en un 5% addicional quan 
supere els 12 milions d'euros. Es garanteix un mínim per als 15 
anys de durada del contracte de 78.232.122 euros. 

- Cànon variable del 23% sobre els ingressos ajustats (minorats 
per l'amortització de les inversions realitzades) de les 
activitats secundàries, amb un mínim de 42.187.805 euros per 
a tota la vida del contracte. 

- Com a retribució per la dinamització de la Ciutat de les Arts i 
de les Ciències, la societat operadora percebrà de CACSA un 
20% de les vendes anuals que superen els 2.600.000 euros al 
Museu i 1.500.000 euros a l'Hemisfèric. A més, ha de percebre 
un 10% addicional per a les vendes que superen, 
respectivament, 3.000.000 d'euros i 1.900.000 euros. 
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En la fiscalització de la tramitació de l'expedient no s'han posat de 
manifest incidències o desviacions dels principis i normes generals 
de contractació. 

En la revisió de l'execució contractual s'han posat de manifest els 
següents aspectes: 

- En la comptabilitat de la periodificació del cànon inicial i el 
cànon facultatiu, CACSA hauria d'haver actualitzat els valors 
inicialment comptabilitzats en funció del tipus d'interès de 
mercat d'acord amb el termini del contracte. 

- L'import dels cànons meritats i cobrats corresponents als cinc 
mesos de vigència del contracte en 2015 ha sigut de 2.224.305 
euros per a les activitats primàries i 1.091.399 euros per a les 
activitats secundàries. Aquests imports han sigut calculats 
basant-se en les xifres remeses per la societat operadora, que 
no han sigut verificades per CACSA. A més, CACSA no ha 
tingut accés a la comptabilitat de l'operadora ni han sigut 
tramesos els seus comptes anuals abans del 30 d'abril, tal com 
establien els plecs. 

- CACSA no ha comptabilitzat cap despesa en 2015 per la 
retribució a satisfer a la societat operadora en concepte de 
dinamització de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, per 
diferències de criteri pel que fa a l'adequada imputació a 
l'esmentat exercici. 

e) Conveni per a l'exposició "Pixar, 25 anys d'animació" 

El 2 de juny de 2015 es va formalitzar un conveni amb la Fundació 
d'una entitat financera per a l'exhibició de l'exposició "Pixar, 25 
anys d'animació" al Museu. 

El conveni s'ha tramitat d'acord amb el que disposa el Decret 
176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els 
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.  

f) Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

No s'han observat incidències significatives en els contractes 
seleccionats per a revisar-los, addicionals a les assenyalades en 
l'apartat 4 de l'Informe. 


