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RESUM 

El Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela es va crear 
inicialment, amb la denominació de Consorci Alacant 2011, Volta al Món 
a Vela, mitjançant un conveni de col·laboració d’11 de març de 2011 
subscrit per les institucions públiques següents: Ministeri d’Economia i 
Hisenda, Generalitat Valenciana, Consell Superior d’Esports, Ajuntament 
d’Alacant, Autoritat Portuària d’Alacant i Societat Projectes Temàtics de la 
Comunitat Valenciana, SAU (SPTCV). L’objecte del Consorci Alacant 2011, 
Volta al Món a Vela consisteix a assumir les comeses que estableix la Llei 
de Pressupostos de l’Estat de l’exercici 2010, que atorga a l’esdeveniment 
de l’eixida des de la ciutat d’Alacant de la Volta al Món a Vela, en la seua 
edició de 2011, la consideració d’esdeveniment d’interés públic 
excepcional. Amb dates de 7 de juny de 2014 i 13 de juliol de 2016 els 
membres del Consorci van subscriure dues novacions modificatives del 
conveni de 2011 per a, entre altres qüestions, ampliar l’objecte del 
Consorci a les edicions de 2014 i 2017. 

El Consorci no ha elaborat en cap any els pressupostos ni els comptes 
anuals que es preveuen en els seus estatuts. Tampoc ha complit amb la 
seua obligació legal de retre comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, 
per mitjà de la Intervenció General de la Generalitat (IGG). 

No hi ha cap transparència sobre l’activitat que realitza el Consorci en 
relació amb l’esdeveniment de l’eixida des d’Alacant de la Volta al Món a 
Vela, en les seues tres edicions de 2011, 2014, i 2017. Al fet que el Consorci 
no ret comptes anuals s’afegeix que no ofereix informació sobre la seua 
existència ni activitats en una pàgina web, ja siga pròpia o d’alguna de les 
entitats consorciades de la Generalitat Valenciana. 

El conveni de creació del Consorci estableix que l’empresa pública de la 
Generalitat Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU 
(SPTCV) s’encarrega, entre altres, de les funcions següents: 

- Materialitzar els acords tancats pel Consell de la Generalitat amb les 
mercantils Volvo Event Management UK Ltd. i Volvo Ocean Race, 
SLU, per a l’organització de l’eixida des d’Alacant de la regata Volvo 
Ocean Race en les seues edicions de 2011, 2014 i 2017 i de l’adequació 
de les infraestructures de la Vila de Regates. Aquests acords s’han 
materialitzat en un contracte denominat Port d’Eixida d’Alacant que 
es va subscriure el 5 de juliol de 2010 i que es va modificar 
posteriorment el 29 de juliol de 2013 i el 27 d’abril de 2016. 

- El finançament del Consorci i les pèrdues eventuals que, de la 
liquidació, se’n pogueren derivar, sense que corresponga cap 
obligació d’aquest caràcter a la resta de les parts signants de l’acord. 
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La Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta 
al Món a Vela, constituïda el 31 de març de 2014 per la mercantil Volvo 
Ocean Race, SLU, es va integrar com a membre del Consorci Alacant 2011 
i 2014. Volta al Món a Vela mitjançant acord de les parts consorciades de 
7 de juliol de 2014. En virtut d’aquest acord, la Fundació assumeix la 
realització del programa i la d’activitats relacionades amb l’esdeveniment 
Eixida de la Volta al Món a Vela, Alacant 2014, i serà l’entitat perceptora 
de les donacions i aportacions que generen dret a aplicar els beneficis 
fiscals previstos en el programa de suport al dit esdeveniment. 
Posteriorment, mitjançant acord de 13 de juliol de 2016, s’estableix que 
aquesta funció es realitzarà conjuntament amb l’SPTCV. 

La Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta 
al Món a Vela, com que té caràcter privat, no ret comptes a la IGG ni a la 
Sindicatura de Comptes. Això implica que la seua activitat 
economicofinancera queda al marge del control intern que realitza la IGG 
sobre les fundacions integrants del sector públic valencià, i del control 
extern que competeix a la Sindicatura de Comptes sobre les entitats 
esmentades. Tampoc està sotmesa a la normativa de contractació pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast 
del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment 
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides.  
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les 
disposicions de l’article 61 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, ha inclòs en el Programa Anual 
d’Actuació de 2018 (PAA2018) l’auditoria dels comptes anuals del Consorci 
Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela (CAVMV). Aquests comptes 
anuals han d’estar integrats pels documents següents: el balanç a 31 de 
desembre de 2017, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat 
en aquesta data. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DEL 
CONSORCI PEL QUE FA ALS COMPTES ANUALS  

Els òrgans de govern i direcció del Consorci són la Junta de Govern, la 
Comissió Executiva, el president, els vicepresidents i el gerent. Els estatuts 
disposen que el Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost, en el qual 
consignarà la totalitat dels ingressos i despeses corresponents a la seua 
activitat, i assignen al gerent les funcions d’elaborar el projecte de 
pressupost i de retre els comptes anuals, que han de ser aprovats per la 
Junta de Govern. Aquests òrgans són responsables de formular i aprovar 
els comptes anuals, de manera que expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació economicofinancera, l’execució del pressupost i 
el resultat economicopatrimonial del Consorci, d’acord amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable i del control intern que 
consideren necessari per a permetre la preparació de comptes anuals 
lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre els comptes anuals basada en la fiscalització realitzada i, si és el cas, 
formular conclusions sobre l’adequació a la legalitat de les operacions 
revisades. Amb aquesta finalitat, hem dut 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 i recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes. Aquests principis exigeixen que complim els requeriments 
d’ètica, com també que planifiquem i executem la fiscalització amb la 
finalitat d’obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan 
lliures d’incorreccions materials. 

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir prova 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 

                                                
1  Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 

la nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat 
(DOGV núm. 8169, de 14/11/2017). 
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anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes 
anuals, deguda a frau o error. Quan s’efectuen aquestes valoracions del 
risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació 
per part de l’entitat dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia 
del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de 
l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de 
les estimacions comptables realitzades per la direcció, com també 
l’avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en conjunt. 

No obstant això, no hem pogut realitzar l’auditoria financera de seguretat 
raonable prevista en el PAA2018, ja que el Consorci no ha retut els comptes 
anuals de l’exercici 2017. A causa d’aquesta limitació total de l’abast 
planificat, hem dut a terme una revisió de seguretat limitada ajustada  a 
l’anàlisi de la documentació que ens ha proporcionat la gerència del 
Consorci i l’obtinguda del Registre de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. La documentació analitzada es detalla en l’apartat 1 de 
l’apèndix d’aquest informe.  

4. CONCLUSIONS GENERALS 

La fiscalització realitzada per la Sindicatura ha posat de manifest les 
qüestions significatives que es comenten a continuació.  

Rendició de comptes 

El Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela no ha elaborat 
en cap any els pressupostos ni els comptes anuals que es preveuen en 
l’article XX dels seus estatuts. Tampoc ha complit l’obligació establida en 
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHPSPIS), de retre comptes 
anuals a la Sindicatura de Comptes, a través de la Intervenció General de 
la Generalitat (IGG).2 

En el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2017 retut per la IGG a 
la Sindicatura no es fa cap esment al Consorci. En aquest sentit, és 
important destacar que en l’Informe sobre els consorcis adscrits de 
l’exercici 2016 es va indicar que la IGG va incloure el CAVMV com a entitat 
integrant del compte general d’aquest any, al mateix temps que 
s’assenyalava que els comptes anuals del Consorci estaven pendents de 
rendició.  

                                                
2  En les seues al·legacions a aquest Informe, el Consorci ha aportat com a annex I els comptes 

anuals de l’exercici 2017, però sense acreditar-ne l’aprovació per l’òrgan competent. D’altra 
banda, aquests comptes anuals de 2017 tampoc figuren en la pàgina web de la IGG. 
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Transparència 

No hi ha cap transparència sobre l’activitat que realitza el Consorci en 
relació amb l’esdeveniment de l’eixida des d’Alacant de la Volta al Món a 
Vela, en les seues tres edicions de 2011, 2014 i 2017. A més que el Consorci 
no ret comptes anuals, no ofereix informació sobre la seua existència i 
activitats en una pàgina web, siga pròpia o d’alguna de les entitats 
consorciades de la Generalitat Valenciana.  

El Consorci, per tant, no ha complit la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la 
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la 
Comunitat Valenciana, ja que no ha publicat a través de la seua pàgina 
web o portal de transparència la informació recollida en els apartats 1.c, 
2.1.a, 2.2.a, 3.2.a, 3.2.j, 4.a i 4.c de l’article 9 de la llei esmentada. 

Activitats de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU 

El conveni de creació del Consorci estableix que l’empresa pública de la 
Generalitat Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU 
(SPTCV) s’encarregarà, entre altres, de les funcions següents: 

- Materialitzar els acords subscrits pel Consell de la Generalitat amb 
les mercantils Volvo Event Management UK Ltd. i Volvo Ocean Race, 
SLU, per a l’organització de l’eixida des d’Alacant de la regata Volvo 
Ocean Race, en les seues edicions de 2011, 2014 i 2017, i de 
l’adequació de les infraestructures de la Vila de Regates. Per a això 
disposarà dels mecanismes de finançament adequats. 

- El finançament del Consorci i les eventuals pèrdues que es puguen 
derivar de la seua liquidació, sense que corresponga cap obligació 
d’aquest caràcter a la resta de les parts signatàries de l’acord. 

En relació amb aquestes funcions, cal destacar aquests aspectes 
significatius: 

- Els acords a què es refereix el primer apartat s’han materialitzat en 
un contracte denominat Port d’Eixida d’Alacant, que van subscriure 
la mercantil Volvo Ocean Race, SLU (VOR SLU), l’empresa pública 
Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la 
Comunitat Valenciana3 i la Generalitat Valenciana (com a avaladora). 
Per mitjà d’aquest contracte, VOR SLU designa com a gestora de la 
seu la Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de 
la Comunitat Valenciana, que ho accepta, per als esdeveniments de 
l’eixida des d’Alacant de les edicions 4a, 5a i 6a de la Volvo Ocean 
Race. VOR SLU organitzarà, promourà i dirigirà la regata i concretarà 

                                                
3  Posteriorment, el Consell de la Generalitat va acordar, el 17 de setembre de 2010, assignar a 

SPTCV la gestió de tots els esdeveniments que gestionava la Societat Gestora per a la Imatge 
Estratègica i Promocional de la Comunitat Valenciana. 
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l’inici dels esdeveniments esmentats, i la Societat Gestora per a la 
Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat Valenciana s’obliga 
a pagar a VOR SLU unes quantitats per drets de seu més altres per 
beneficis de patrocinis. Amb data 29 de juliol de 2013 se subscriu un 
conveni de modificació del contracte anterior, en el qual va 
intervenir SPTCV en substitució de la Societat Gestora per a la Imatge 
Estratègica i Promocional de la Comunitat Valenciana, que afecta 
diverses clàusules, especialment el preu.  

- Els comptes anuals de SPTCV no ofereixen informació segmentada 
sobre l’esdeveniment de l’eixida des de la ciutat d’Alacant de la Volta 
al Món a Vela que determine, quantifique i comente les diferents 
operacions d’ingressos, despeses i inversions que s’han generat amb 
motiu de la gestió per aquesta societat, en relació amb els contractes 
signats amb la mercantil VOR SLU. 

Tampoc informen aquests comptes sobre les transaccions o 
operacions realitzades per SPTCV amb el Consorci, que és una entitat 
que té la consideració de part vinculada. Aquesta informació hauria 
de comprendre, almenys, les operacions de finançament del 
Consorci i una estimació de les possibles pèrdues que s’hagen 
d’assumir com a conseqüència de la seua liquidació. 

Aquests fets podrien representar, a més d’un possible incompliment 
de les normes d’elaboració dels comptes anuals aplicables a l’SPTCV, 
una minva de transparència en la gestió de fons públics. 

Activitats de la Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida 
de la Volta al Món a Vela 

La Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta 
al Món a Vela es va integrar en el Consorci Alacant 2011 i 2014. Volta al 
Món a Vela per mitjà de la primera novació modificativa del conveni de 
col·laboració, que va ser aprovada per les parts consorciades el 7 de juliol 
de 2014. En aquest acord s’indica que aquesta fundació assumeix, en virtut 
de la modificació signada el 29 de juliol de 2013 del contracte entre SPTCV, 
la Generalitat i VOR SLU, la realització del programa i d’activitats 
relacionades amb l’esdeveniment Eixida de la Volta al Món a Vela. Alacant 
2014, i és l’entitat perceptora de les donacions i aportacions que generen 
dret a aplicar els beneficis fiscals previstos en el programa de suport a 
aquest esdeveniment. Posteriorment, en la segona novació modificativa 
s’estableix que aquesta funció es realitzarà conjuntament amb SPTCV. 

Aquesta fundació es va constituir per mitjà d’escriptura pública de data 31 
de març de 2014, i hi consta com a fundadora la mercantil Volvo Ocean 
Race, SL. En el mateix acte, la fundadora va nomenar el primer patronat 
de la fundació (constituït per tres persones físiques) i el director general. 
Es tracta, per tant, d’una fundació de caràcter privat. 
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Sobre aquest tema, són importants les consideracions següents: 

- No consta una justificació documental suficient i adequada que 
acredite els motius pels quals les parts consorciades van acordar, el 
7 de juliol de 2014, integrar com a membre del Consorci una fundació 
no pública en la qual el fundador és la part privada signant del 
contracte Port d’Eixida d’Alacant.  

- Atés que la Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port 
d’Eixida de la Volta al Món a Vela té caràcter privat, no ret comptes a 
la IGG ni a la Sindicatura de Comptes. Això implica que la seua 
activitat economicofinancera queda al marge del control intern que 
realitza la IGG sobre les fundacions integrants del sector públic 
valencià i del control extern que competeix a la Sindicatura de 
Comptes sobre aquestes entitats. Tampoc està sotmesa a la 
normativa de contractació pública. 

- Segons les dades que figuren en els comptes anuals dipositats en el 
Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, la fundació, 
durant els exercicis 2014 a 2017, ha rebut donacions i ha obtingut 
ingressos derivats de la gestió de l’esdeveniment de l’Eixida des 
d’Alacant de la Volta al Món a Vela per un total de 24.384.274 euros, 
i ha realitzat despeses per aquesta activitat per un total de 24.370.535 
euros. La informació sobre aquestes partides en els comptes anuals 
és escassa i, en algun cas, incomprensible. 

- No es té evidència, d’altra banda, que els possibles contractes que 
haja pogut subscriure la fundació hagen observat els principis 
generals que s’exigeixen a les entitats públiques que gestionen 
esdeveniments que es financen amb fons públics. 

- És important assenyalar que la realització de l’esdeveniment de 
l’Eixida des d’Alacant de la Volta al Món a Vela, en les seues edicions 
de 2010, 2014 i 2017, ha sigut contractada per la Generalitat 
Valenciana a través de l’empresa pública SPTCV, i s’ha pagat amb 
fons públics. 

Litigis en curs 

Atés que el Consorci no elabora comptes anuals, no s’ofereix informació 
sobre les possibles contingències que puguen derivar-se dels litigis que 
afecten la seua activitat i que estan pendents de resolució pels òrgans 
jurisdiccionals competents. En aquest sentit, convé assenyalar que els 
mitjans de comunicació han estat informant sobre l’existència 
d’importants demandes interposades per una de les empreses 
patrocinadores de l’esdeveniment contra les certificacions de despeses 
aprovades pel Consorci.  
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Reunions dels òrgans de govern 

Els estatuts del Consell estableixen que la Junta de Govern es reunirà una 
vegada a l’any i la Comissió Executiva una vegada al trimestre. Aquest 
precepte no s’ha observat en tots els anys. La Junta de Govern solament 
s’ha reunit una vegada en 2011, en 2014 i en 2016, i dues vegades en 2017. 
Quant a la Comissió Executiva, tampoc s’ha reunit trimestralment en els 
anys 2011, 2013, 2016 i 2017. 

  
  



Informe de fiscalització del Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela (CAVMV). 
Exercici de 2017 

9 

APÈNDIX.  OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ 
REALITZADA 

1. Abast de la fiscalització 

Tal com hem indicat en l’apartat 3 de l’Informe, no hem pogut realitzar 
l’auditoria prevista en el PAA2018, ja que el Consorci no ha retut els 
comptes anuals de l’exercici 2017. A causa d’aquesta limitació total a 
l’abast planificat, hem reduït la fiscalització a l’anàlisi de la documentació 
que ens ha proporcionat la gerència del Consorci i l’obtinguda del Registre 
de Fundacions de la Comunitat Valenciana.  

Entre la documentació proporcionada per la gerència del Consorci cal 
esmentar la següent: 

- Conveni de col·laboració per a la creació del Consorci d’11 de març 
de 2011 i les seues novacions modificatives de 7 de juliol de 2014 i 13 
de juliol de 2016. 

- Estatuts del Consorci. 

- Actes de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva. 

- Informe sobre les activitats realitzades pel Consorci. 

- Còpia de la traducció del contracte Port d’Eixida de 5 de juliol de 2010 
i dels seus convenis de modificació posteriors. 

Hem obtingut del Registre de Fundacions determinats documents de la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al 
Món a Vela, com ara el full registral, els estatuts i els comptes anuals de 
cada exercici, juntament amb els informes d’auditoria emesos per una 
firma privada. 

2. Antecedents del Consorci 

Consorci Alacant 2011. Volta al Món a Vela 

El Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela es va crear 
inicialment, amb la denominació Consorci Alacant 2011. Volta al Món a 
Vela, per mitjà del conveni de col·laboració d’11 de març de 2011 subscrit 
per les institucions públiques següents: Ministeri d’Economia i Hisenda, 
Generalitat Valenciana, Consell Superior d’Esports, Ajuntament d’Alacant, 
Autoritat Portuària d’Alacant i Societat Projectes Temàtics de la Comunitat 
Valenciana, SAU.  

L’objecte del Consorci Alacant 2011. Volta al Món a Vela consisteix a 
assumir les comeses establides en la Llei de Pressupostos de l’Estat de 
l’exercici 2010 que atorga a l’esdeveniment de l’eixida des de la ciutat 
d’Alacant de la Volta al Món a Vela, en l’edició de 2011, la consideració 
d’esdeveniment d’excepcional interés públic a l’efecte de les disposicions 
de l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les 
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Entitats sense Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. La 
duració d’aquest programa de suport és des de l’1 de gener de 2010 fins al 
31 de desembre de 2012. La comesa del Consorci és, segons la llei 
esmentada adés, certificar l’adequació de les despeses realitzades als 
objectius i plans del programa. 

Les clàusules tercera i cinquena del conveni de creació del Consorci 
estableixen que la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat 
Valenciana, SAU s’encarregarà, entre altres, de les funcions següents: 

- La materialització dels acords que va subscriure el Consell de la 
Generalitat amb la mercantil Volvo Event Management UK Ltd. per a 
l’organització de l’eixida des d’Alacant de la regata Volvo Ocean Race 
2011 i de l’adequació de les infraestructures. 

- El finançament del Consorci i les eventuals pèrdues que es puguen 
derivar de la seua liquidació, sense que corresponga cap obligació 
d’aquest caràcter a la resta de les parts signatàries de l’acord. 

Consorci Alacant 2011 i 2014. Volta al Món a Vela 

Amb data 7 de juliol de 2014 se subscriu la primera novació modificativa 
del conveni de col·laboració signat l’11 de març de 2011. Entre les clàusules 
d’aquesta modificació podem destacar les següents: 

- Es modifica la denominació del Consorci, que passa a anomenar-se 
Consorci Alacant 2011 i 2014. Volta al Món a Vela. 

- S’amplien les atribucions del Consorci a fi d’acomplir la disposició 
addicional seixanta-dosena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, que atorga a l’eixida 
des d’Alacant de la Volta al Món a Vela, en l’edició de 2014, la 
consideració d’esdeveniment d’excepcional interés públic. La 
duració d’aquest programa de suport és des de l’1 de gener de 2013 
fins al 31 de desembre de 2015. 

- S’integra en el Consorci una nova entitat: la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al Món a Vela. 
Aquesta fundació serà l’encarregada de la realització del programa i 
d’activitats relacionades amb l’edició de 2014 de l’esdeveniment 
assenyalat abans. També serà la perceptora de les donacions i 
aportacions que generen dret a aplicar els beneficis fiscals previstos 
en el programa de suport a aquest esdeveniment. 

- L’empresa pública SPTCV serà l’encarregada de: 

- Materialitzar els acords subscrits el 29 de juliol de 2013 entre el 
Consell de la Generalitat i la mercantil Volvo Ocean Race, SLU 
per a organitzar-ne l’edició de 2014. Aquests acords impliquen 
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que, a partir d’aquest moment, serà la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al Món 
a Vela l’encarregada de l’adequació de les infraestructures de la 
Vila de Regates i de la seua dinamització lúdica i cultural, i 
disposarà per a això dels mecanismes de finançament 
adequats. 

- Organitzar l’eixida de 2014 de manera conjunta amb la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de 
la Volta al Món a Vela. 

- Assumir el finançament del Consorci i les eventuals pèrdues 
que es puguen derivar de la seua liquidació, sense que 
corresponga cap obligació d’aquest caràcter a la resta de les 
parts signatàries de l’acord. 

Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela 

Amb data 13 de juliol de 2016 se subscriu una segona novació del conveni, 
amb clàusules similars a l’anterior: 

- Es modifica la denominació del Consorci, que passa a anomenar-se 
Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela. 

- S’amplien les atribucions del Consorci a fi d’acomplir la disposició 
addicional seixanta-sisena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, que atorga a l’eixida 
des d’Alacant de la Volta al Món a Vela, en l’edició de 2017, la 
consideració d’esdeveniment d’excepcional interés públic. La 
duració d’aquest programa de suport serà des de l’1 de gener de 2016 
fins al 31 de desembre de 2018. 

- L’empresa pública SPTCV serà l’encarregada de: 

- Materialitzar els acords subscrits el 29 de juliol de 2013 entre el 
Consell de la Generalitat i la mercantil Volvo Ocean Race, SLU, 
per a organitzar les edicions de 2014 i 2017. Aquests acords 
impliquen que, a partir d’aquest moment, serà SPTCV, 
conjuntament amb la Fundació de la Comunitat Valenciana 
Alacant Port d’Eixida de la Volta al Món a Vela, l’encarregada de 
l’adequació de les infraestructures de la Vila de Regates i de la 
seua dinamització lúdica i cultural, i que disposarà per a això 
dels mecanismes de finançament adequats. 

- Organitzar l’eixida de 2017 de manera conjunta amb la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de 
la Volta al Món a Vela. 
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- Assumir el finançament del Consorci i les eventuals pèrdues 
que es puguen derivar de la seua liquidació, sense que 
corresponga cap obligació d’aquest caràcter a la resta de les 
parts signatàries de l’acord. 

3. Règim jurídic 

Els estatuts del Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela 
determinen que es troba adscrit a l’Administració Pública de la Generalitat 
Valenciana. Això implica que el Consorci queda sotmés al règim 
pressupostari, de comptabilitat i de control regulat en la Llei 1/2015, de 6 
de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. Hem resumit aquest règim en l’apartat 1.3 
de l’Informe de control formal dels consorcis adscrits a la Generalitat. 

Quant al règim del personal, està regulat amb caràcter general per als 
consorcis en la Llei 40/2015. En aquest sentit, els estatuts del Consorci 
estableixen que no disposa de personal a càrrec seu i, si és necessari, pot 
servir-se de mitjans personals per mitjà del personal funcionari o laboral 
procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les 
entitats integrades en el Consorci per al millor compliment de les seues 
finalitats. Els seus estatuts també estableixen que el seu règim jurídic és 
el de la Generalitat Valenciana i les seues retribucions en cap cas poden 
superar les establides per a llocs de treball equivalents a aquella. 

4. Activitat realitzada 

La gerència del Consorci ens ha proporcionat un “informe memòria” en el 
qual es detallen, entre altres qüestions, les activitats realitzades pel 
Consorci. Del contingut d’aquest document, podem destacar-ne els 
aspectes que comentem a continuació. 

Les activitats del Consorci s’emmarquen en reunions periòdiques dels 
seus òrgans de govern a la ciutat d’Alacant, els objectius de les quals 
comprenen l’aprovació dels plans i programes del Consorci, del manual de 
marca i de procediments i l’estudi i aprovació de les sol·licituds de 
certificació de despeses en publicitat amb dret a deducció de les empreses 
patrocinadores, i l’emissió dels certificats corresponents. 

El cost d’aquestes activitats consisteix exclusivament en les despeses per 
desplaçaments a les reunions i se satisfà a càrrec dels pressupostos de 
cada una de les institucions consorciades. Cap membre dels òrgans de 
govern, incloent-hi el gerent i el secretari, han percebut cap remuneració 
per part del Consorci, ja que tots els càrrecs tenen, segons els estatuts, 
caràcter gratuït. El Consorci no disposa de personal propi, tal com es 
preveu en l’article XXII dels seus estatuts. 

Totes les despeses i ingressos relacionats amb l’esdeveniment d’eixida 
des d’Alacant de la Volta al Món a Vela, en les seues edicions 4a, 5a i 6a, 
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són assumits i gestionats per l’empresa pública SPTCV, a l’empara del que 
s’estableix en els estatuts. 

El Consorci no ha realitzat cap activitat de contingut econòmic, ni ha 
subscrit cap contracte ni conveni. 

5. Contractes de la Volvo Ocean Race d’Alacant 

En el preàmbul del conveni de col·laboració per a la creació del Consorci 
Alacant 2011. Volta al Món a Vela s’esmenta que en 2008 es va celebrar a 
la ciutat d’Alacant l’eixida de la tercera edició de la Volvo Ocean Race, i 
que el 17 d’abril de 2009 el Consell de la Generalitat va prendre raó del 
preacord subscrit amb la mercantil Volvo Event Management UK Ltd. 
perquè Alacant acollira l’eixida de les tres pròximes edicions d’aquesta 
regata. 

La gerència del Consorci ens ha proporcionat una còpia traduïda al castellà 
del contracte denominat Contracte de Port d’Eixida d’Alacant, de data 5 de 
juliol de 2010, així com dels convenis de modificació de 29 de juliol de 2013 
i 27 d’abril de 2016. És important assenyalar que aquesta fiscalització no 
inclou en el seu abast la fiscalització d’aquests contractes, ja que la seua 
tramitació, gestió i control corresponen a dues empreses públiques, 
inicialment a la Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional 
de la Comunitat Valenciana i posteriorment a SPTCV.  

El contracte denominat Port d’Eixida d’Alacant va ser subscrit per la 
mercantil Volvo Ocean Race, SLU, l’empresa pública de la Generalitat 
Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat 
Valenciana i la Generalitat Valenciana (com a avaladora). Un resum dels 
acords més significatius d’aquest contracte és el següent: 

- La mercantil VOR SLU designa com a gestora de la seu la Societat 
Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat 
Valenciana, que ho accepta, per als esdeveniments de l’eixida des 
d’Alacant de les edicions 4a, 5a i 6a de la Volvo Ocean Race. VOR SLU 
organitzarà, promourà i dirigirà la regata i concretarà l’inici dels 
esdeveniments esmentats. 

- La Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la 
Comunitat Valenciana s’obliga a: 

- Pagar a VOR SLU unes taxes per drets de seu que comprenen 
7.000.000 d’euros (més IVA) per la 4a regata, més un mínim de 
7.000.000 d’euros més incrementats en l’IPC per cada una de les 
altres dues edicions. També s’inclouen en aquestes taxes altres 
pagaments per beneficis de patrocinis. 

- Assegurar la participació de dues embarcacions espanyoles en 
cada regata. 
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- Brindar les infraestructures i els serveis operatius per a les 
regates. 

- Assegurar l’aplicació d’un pla d’incentius fiscals per als 
patrocinadors de les regates, i també un altre per a VOR SLU o 
la seua compensació en metàl·lic. 

- S’adjunta com a annex el contracte de garantia pel qual la Generalitat 
intervé com a avaladora de totes les obligacions de la Societat 
Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat 
Valenciana. 

En relació amb la Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i 
Promocional de la Comunitat Valenciana, cal assenyalar que, per mitjà del 
Decret de 17 de setembre de 2010, del Consell, se’n va acordar l’extinció, 
la dissolució i la liquidació, i per mitjà d’acord del Consell de la mateixa 
data es va assignar a SPTCV la gestió de tots els esdeveniments que 
gestionava aquesta empresa. 

Quant als aspectes més significatius del conveni de 29 de juliol de 2013, de 
modificació del contracte anterior, podem destacar els següents: 

- Intervé com a part, a més de VOR SLU i la Generalitat Valenciana 
(com a avaladora), l’empresa pública SPTCV. 

- En el preàmbul s’esmenta que el contracte Port d’Eixida d’Alacant es 
va signar originalment amb la mercantil Volvo Event Management 
UK Ltd., i que després de la signatura aquesta empresa va cedir tots 
els seus drets a VOR SLU. 

- L’objecte del conveni és modificar determinades clàusules del 
contracte pel que fa a les edicions 5a i 6a de la regata, entre les quals 
s’acorda que les taxes de drets de seu d’aquestes dues edicions es 
rebaixen a 6.500.000 euros, i s’hi incorpora una nova clàusula 
denominada “Costos assegurats” per la qual SPTCV s’obliga a pagar 
la quantitat de 3.000.000 d’euros de costos nets de cada una 
d’aquestes dues edicions. 

- Incorpora una nova clàusula per la qual s’estableix que la Generalitat 
i SPTCV “presentaran el Consorci VOR SLU, o un tercer designat per 
VOR SLU, com la nova entitat que gestiona els plans i programes del 
Consorci en el termini d’un mes després de la signatura d’aquest 
acord”. No s’arriba a comprendre el significat concret d’aquesta 
clàusula, ni tampoc es té coneixement que, si és el cas, haja pogut 
materialitzar-se en algun acord. 
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6. Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta 
al Món a Vela 

Tal com s’ha indicat anteriorment, la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al Món a Vela es va integrar 
en el Consorci Alacant 2011 i 2014. Volta al Món a Vela per mitjà de la 
primera novació modificativa del conveni de col·laboració, que va ser 
aprovada per les parts consorciades el 7 de juliol de 2014. 

En el preàmbul d’aquest acord s’indica que aquesta fundació, en virtut de 
la modificació signada el 29 de juliol de 2013 del contracte entre SPTCV, la 
Generalitat i Volvo Ocean Race, SLU, assumeix la realització del programa 
i d’activitats relacionades amb l’esdeveniment Eixida de la Volta al Món a 
Vela. Alacant 2014, i és l’entitat perceptora de les donacions i aportacions 
que generen dret a aplicar els beneficis fiscals previstos en el programa de 
suport a aquest esdeveniment. Per la seua banda, en les clàusules 
d’aquesta primera novació modificativa s’acorda que, a partir de la seua 
data, serà la Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida 
de la Volta al Món a Vela l’encarregada de l’adequació de les 
infraestructures de la Vila de Regates, i que disposarà per a això dels 
mecanismes de finançament adequats. Posteriorment, en la segona 
novació modificativa s’estableix que aquesta funció es realitzarà 
conjuntament amb SPTCV. 

La Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta 
al Món a Vela es va constituir a través de l’escriptura pública de data 31 de 
març de 2014 i es va inscriure en el Registre de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana per mitjà de la Resolució de 24 d’abril de 2014, del secretari 
autonòmic de Justícia de la Conselleria de Governació i Justícia. En 
l’escriptura de constitució consta com a fundadora la mercantil Volvo 
Ocean Race, SLU, que va aportar a l’inventari de béns la quantitat de 30.000 
euros en metàl·lic. En el mateix acte, la fundadora va nomenar el primer 
patronat de la fundació (constituït per tres persones físiques) i el director 
general. Per mitjà de la Resolució de 15 de desembre de 2014, del secretari 
autonòmic esmentat abans, es va acordar inscriure el cessament de dues 
persones com a patrons i el nomenament de dues més per a aquests 
càrrecs. 

L’article 6 dels estatuts determina que la fundació té per objecte 
promocionar la cultura dels esports nàutics, especialment els de vela 
transoceànics, la cultura de l’esforç i els valors esportius inherents a 
aquesta. El desenvolupament de l’objecte de la fundació s’efectuarà, entre 
altres formes, a través de la gestió, promoció i finançament dels 
esdeveniments inherents al Port d’Eixida de la Regata de la Volta al Món a 
Vela. 

El Registre de Fundacions ens ha proporcionat els comptes anuals 
dipositats per la fundació corresponents als exercicis 2014 a 2017. Les 
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dades que figuren en els comptes de resultats de cada exercici es 
resumeixen en el quadre següent: 

Quadre 1.  Ingressos i despeses de la fundació  

Conceptes 2014 2015 2016 2017 Totals 

Ingressos per donacions i llegats 543.405 6.400.000 7.435.000 7.495.000 21.873.405 

Altres ingressos de l’activitat 2.510.869 0 0 0 2.510.869 

Altres despeses de l’activitat 3.075.382 6.406.389 7.397.097 7.491.667 24.370.535 

Resultats de l’exercici -21.108 -6.389 37.903 3.333 13.739 

Segons la informació que figura en les memòries respectives, els 
“Ingressos per donacions i llegats” comprenen les aportacions rebudes de 
determinades empreses en concepte d’ajudes a l’esdeveniment de l’eixida 
de la Volta al Món a Vela. Quant a l’epígraf “Altres ingressos de l’activitat” 
de l’any 2014, l’única dada de la memòria és que representa la refacturació 
a l’entitat fundadora de despeses de funcionament ordinari propis de 
l’objecte fundacional; aquesta informació és, a més d’insuficient, 
incomprensible.  

Quant a les despeses de l’activitat, les memòries només detallen el seu 
desglossament per comptes, sense proporcionar cap informació sobre 
aquestes. En aquest sentit, en el procés d’inscripció dels comptes anuals 
de l’exercici 2015 el Registre de Fundacions va sol·licitar a la fundació que 
ampliara aquesta informació. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany previ de 
l’Informe de fiscalització es va discutir amb els responsables  del Consorci 
Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela per al seu coneixement i per 
tal que, si era cas, hi efectuaren les observacions que estimaren 
pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 
de novembre, i de l’article 55.1.c) del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
Institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització corresponent a l’exercici de 2017, aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’Entitat ha formulat les al·legacions que ha 
considerant pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè aquesta 
Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/1917, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h) del seu Reglament de Règim Interior i del Programa 
Anual d’Actuació de 2018 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 14 de desembre de 2018, va aprovar 
aquest Informe de fiscalització
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DEL CONSORCI ALACANT 2011, 2014 I 2017. VOLTA AL 
MÓN A VELA (CAVMV). EXERCICI DE 2017 

Les al·legacions estan signades per la gerent del Consorci Alacant 2011, 
2014 i 2017. Volta al Món a Vela (CAVMV) i pel director general de la 
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU (SPTCV). 

Primera al·legació. Apartat 2, pàgina 3, paràgraf segon 

Comentaris 

Els al·legants refereixen aquesta primera al·legació a l’apartat 2 de 
l’Informe, dedicat a la responsabilitat dels òrgans de govern i direcció del 
Consorci en relació amb els comptes anuals. Es tracta d’una extensa 
al·legació (més de deu pàgines) que els al·legants justifiquen amb la 
necessitat d’aclarir el que es va exposar en l’esborrany de l’Informe. 
Efectivament, una vegada analitzada l’al·legació, observem que versa 
sobre diferents apartats de l’Informe i no solament sobre l’apartat 2, com 
suggereix el títol. Fet l’aclariment, hi incloem a continuació les notes 
essencials de l’al·legació, juntament amb els comentaris que deduïm de 
l’anàlisi. 

- Els al·legants comencen indicant que el Consorci no disposa 
d’activitat econòmica i, per tant, difícilment es pot elaborar un 
pressupost de despeses i ingressos; i tampoc és necessari redactar 
comptes anuals, encara que, seguint la recomanació de la 
Sindicatura, els de 2017 han estat retuts i aprovats per la Junta de 
Govern el 3 d’octubre de 2018. 

Sobre aquestes qüestions cal fer els comentaris següents. Quant al 
pressupost: les activitats que realitza el Consorci en l’exercici de les 
seues competències sí que tenen contingut econòmic, tot i que les 
despeses que se’n deriven les assumeixen les parts consorciades. Pel 
que fa als comptes anuals: durant el treball de camp, la Sindicatura 
va recomanar als gestors del Consorci que compliren les seues 
obligacions legals d’elaborar, aprovar i retre els comptes anuals de 
l’exercici 2017. Els al·legants manifesten que aquests comptes han 
estat retuts i aprovats per la Junta de Govern, i les hi adjunten com a 
annex I (vegeu l’al·legació segona). El fet cert és que el Consorci no 
ha elaborat ni, per tant, retut a través de la Intervenció General de la 
Generalitat, com és la seua obligació, els comptes anuals en cap any 
des de la seua creació, i dels que adjunten a aquestes al·legacions no 
tenim evidència sobre l’aprovació adequada, ja que no 
s’acompanyen de l’acta corresponent de la Junta de Govern. 

- La resta de l’al·legació consisteix en una narració de les fites 
principals de la creació i modificacions del Consorci, de les activitats 
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realitzades i dels assumptes tractats en les reunions dels seus òrgans 
de govern. 

La Sindicatura ja va analitzar tota aquesta informació durant la 
fiscalització, i els seus aspectes més importants els vam comentar en 
diversos apartats de l’Informe. Hem d’assenyalar, com així vam 
manifestar en el nostre Informe, que no hi ha gens de transparència 
sobre l’activitat que realitza el Consorci en relació amb 
l’esdeveniment de l’eixida des d’Alacant de la Volta al Món a Vela en 
les tres edicions de 2011, 2014 i 2017. Al fet que el Consorci no ret 
comptes anuals s’afegeix que no ofereix informació sobre la seua 
existència i activitats en una pàgina web, ja siga pròpia o d’alguna de 
les entitats consorciades de la Generalitat Valenciana. 

Conseqüències en l’Informe 

S’afegeix una nota al peu amb el text següent: 

“En les seues al·legacions a aquest Informe, el Consorci ha aportat 
com a annex I els comptes anuals de l’exercici 2017, però sense 
acreditar-ne l’aprovació per l’òrgan competent. D’altra banda, 
aquests comptes anuals de 2017 tampoc figuren en la pàgina web de 
la IGG.” 

Segona al·legació. Apartat 3, pàgina 4, paràgraf segon 

Comentaris 

S’al·lega que, seguint la recomanació de la Sindicatura, amb data 3 
d’octubre de 2018 la Junta de Govern del Consorci va aprovar els comptes 
anuals i l’informe de gestió de l’exercici 2017, que s’hi adjunten com a 
annex I. Aquest aspecte ja l’hem analitzat amb l’al·legació primera. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Tercera al·legació. Apartat 4, pàgina 4, paràgrafs tercer i quart 

Comentaris 

L’al·legació aporta còpies dels escrits remesos a la Direcció General de 
Pressupostos i a la Intervenció General de la Generalitat. Tal com hem 
comentat en l’anàlisi de l’al·legació primera, el Consorci ha de complir les 
seues obligacions legals d’elaborar, aprovar i retre comptes anuals, i també 
elaborar el seu pressupost, tal com es requereix en els seus estatuts. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Quarta al·legació. Apartat 4, pàgina 5, paràgraf tercer 

Comentaris 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix el paràgraf de referència. 

Cinquena al·legació. Apartat 4, pàgina 5, paràgraf sisé 

Comentaris 

En l’al·legació s’indica que les úniques despeses que ha tingut l’SPTCV 
corresponents al Consorci són les relatives a la defensa en judici davant 
de determinats recursos interposats en 2018. No podem acceptar aquesta 
afirmació, entre altres raons perquè l’SPTCV assumeix les despeses 
salarials de la gerent del Consorci. Al marge d’això, el paràgraf de l’Informe 
sobre el qual versa l’al·legació és una mera transcripció de la clàusula XXI 
dels estatuts del Consorci. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Sisena al·legació. Apartat 4, pàgina 6, paràgraf primer 

Comentaris 

Els al·legants consideren convenient aclarir aquest paràgraf de l’Informe, 
referent als contractes subscrits amb VOR, SLU, ja que diuen que indueix 
a error, i hi afegeixen uns comentaris sobre aquests contractes. No estem 
d’acord amb aquesta manifestació pels motius que expliquem a 
continuació. 

El paràgraf de l’apartat 4 de l’Informe és un resum dels aspectes més 
importants del contracte inicial subscrit en 2010 i de la seua primera 
novació signada en 2013. Es descriuen més detalls sobre aquests 
contractes en l’apartat 5 de l’apèndix de l’Informe. 

En l’al·legació es fa referència a un acord de 27 de juny de 2013 i a una 
autorització prèvia del Consell. No obstant això, els al·legants no aporten 
aquests documents, que d’altra banda tampoc ens van facilitar durant el 
treball de camp de la fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Setena al·legació. Apartat 4, pàgina 6, paràgraf segon 

Comentaris 

L’al·legació argumenta principalment que l’SPTCV formula els seus 
comptes anuals amb la forma abreujada prevista en el Pla General de 
Comptabilitat, en el model normalitzat del qual no es troben referències 
que obliguen la inclusió de la informació segmentada per activitats. 

La Sindicatura no comparteix els raonaments de l’al·legació. Les normes 
d’elaboració dels comptes anuals del Pla General de Comptabilitat 
estableixen, en el punt 10, que el model de memòria recull la informació 
mínima que cal emplenar, i que aquest document ha d’incloure qualsevol 
altra informació que siga necessària per a permetre el coneixement de la 
situació i activitat de l’empresa en l’exercici, i facilitar així la comprensió 
dels comptes anuals. Aquesta norma no és desconeguda per als al·legants, 
ja que la citen en el paràgraf tercer de la pàgina 14 del seu document 
d’al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Vuitena al·legació. Apartat 4, pàgina 6, paràgraf tercer 

Comentaris 

Els al·legants consideren que el Consorci no és una part vinculada de 
l’SPTCV, ja que afirmen que no hi ha cap operació entre les dues entitats 
que produïsca un tràfic dinerari. L’única relació, diuen, és l’assumpció per 
l’SPTCV de les despeses professionals per a la defensa jurídica que s’han 
produït en 2018. 

La Sindicatura tampoc comparteix els arguments d’aquesta al·legació. Les 
normes d’elaboració dels comptes anuals del Pla General de Comptabilitat 
estableixen, en el punt 15, que una part es considera vinculada a una altra 
“quan una d’aquestes o un conjunt que actua en concert exerceix o té la 
possibilitat d’exercir directament o indirectament, o en virtut de pactes o 
acords entre accionistes o partícips, el control sobre una altra o una 
influència significativa en la presa de decisions financeres i d’explotació 
de l’altra”. En qualsevol cas, es consideren parts vinculades “el personal 
clau de la companyia o de la seua dominant, entenent per tal les persones 
físiques amb autoritat i responsabilitat sobre la planificació, direcció i 
control de les activitats de l’empresa, siga directament o indirectament, 
entre les quals s’inclouen els administradors i els directius”. En aquest 
sentit, n’hi ha prou amb assenyalar que el lloc de gerent del Consorci, que 
és un dels seus òrgans de direcció, està ocupat per la mateixa persona que 
exerceix el càrrec de directora de gestió de l’SPTCV. 
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Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Novena al·legació. Apartat 4, pàgina 6, paràgraf quart 

Comentaris 

S’al·lega que l’SPTCV no ha incomplit cap dels sis principis comptables 
que s’inclouen en el marc conceptual del Pla General de Comptabilitat. 
D’altra banda, es defensa que tampoc hi ha una minva de transparència 
en la gestió de fons públics, ja que l’STPCV subjecta la seua activitat 
contractual a la normativa de contractació pública. 

Sobre això podem indicar que la referència als principis comptables té un 
caràcter general i inclou les normes obligatòries d’elaboració dels comptes 
anuals. I en el cas d’empreses públiques, com és el cas de l’STPCV, 
l’incompliment d’aquestes normes comporta, a més, una minva de la 
transparència en la gestió de fons públics. Això no obstant, considerem 
necessari matisar aquest paràgraf de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica la redacció de l’Informe, que queda com segueix: 

“Aquests fets podrien representar, a més d’un possible incompliment 
de les normes d’elaboració dels comptes anuals aplicables a l’SPTCV, 
una minva de transparència en la gestió de fons públics.” 

Desena al·legació. Apartat 4, pàgina 7, paràgrafs tercer, quart i cinqué 

Comentaris 

L’al·legació conté certes referències a la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al Món a Vela. 

És important destacar que el primer dels paràgrafs de l’Informe sobre el 
qual versa l’al·legació assenyala que no consta una justificació 
documental suficient i adequada que acredite els motius pels quals les 
parts consorciades van acordar, el 7 de juliol de 2014, integrar com a 
membre del Consorci una fundació no pública el fundador de la qual és la 
part privada signant del contracte Port d’Eixida d’Alacant. Sobre aquesta 
conclusió de la Sindicatura, els al·legants es limiten a indicar que, com 
preveia la novació del contracte subscrita en 2013, es va constituir la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al 
Món a Vela com a ens perceptor de les donacions privades. No obstant 
això, els al·legants no identifiquen quina clàusula del contracte és la que 
conté aquesta previsió, ni tampoc aporten la justificació documental que 
s’esmenta en la conclusió de la Sindicatura comentada adés. 
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Fora d’això, la resta de l’al·legació no aporta res nou ni important sobre els 
paràgrafs de l’Informe a què fa referència. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Onzena al·legació. Apartat 4, pàgina 8, paràgraf tercer 

Comentaris 

S’al·lega que els comptes anuals de l’exercici 2017 aprovats per la Junta de 
Govern contenen informació sobre els litigis en curs. En aquest sentit, ens 
remetem als comentaris que hem fet sobre els comptes anuals en 
l’al·legació primera. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Dotzena al·legació. Apartat 4, pàgina 8, paràgraf cinqué 

Comentaris 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix el paràgraf de referència. 

Tretzena al·legació. Apartat 5 de l’apèndix, pàgines 13 i 14 

Comentaris 

S’al·lega que en l’Informe falta descriure la novació subscrita a l’abril de 
2016, per la qual l’SPTCV recupera la gestió de l’esdeveniment. No podem 
acceptar aquest suggeriment perquè no és totalment correcte que l’SPTCV 
haja recuperat la gestió de l’esdeveniment. L’apartat 2 de l’apèndix de 
l’Informe conté un resum de la novació signada el 13 de juliol de 2016 en 
què no s’acorda que la gestió de l’esdeveniment siga exclusiva de l’SPTCV, 
sinó que siga conjunta entre aquesta empresa i la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al Món a Vela. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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Catorzena al·legació. Apartat 6 de l’apèndix, pàgina 15, paràgraf segon 

Comentaris 

L’al·legació no aporta cap aclariment ni sobre aquest paràgraf de l’apèndix 
de l’Informe ni sobre el paràgraf comentat en la desena al·legació. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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