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RESUM
La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria dels comptes anuals de l’SPTCV de
l’exercici 2020 i una fiscalització de compliment de legalitat en matèria de contractació
durant aquest any.
L’auditoria dels comptes anuals expressa una opinió amb nou excepcions, els aspectes
més importants de les quals podem resumir com segueix:


Contracte de la regata transoceànica The Ocean Race, edicions 14a i 15a. Per un preu
de 13.500.000 euros més una garantia de 7.000.000 d’euros. Informació insuficient en
la memòria. No comptabilització del contracte pel seu import total.



Complex cinematogràfic Ciutat de la Llum (CDL). Béns per 71.001.248 euros classificats
com a “Inversions immobiliàries”. Informació insuficient en la memòria. No podem
opinar sobre la seua classificació comptable correcta.



Pla Especial Director d’Usos i Infraestructures Ciutat de la Llum (PEDUI CDL). Béns per
50.804.039 euros classificats com a “Inversions immobiliàries”. Informació insuficient en
la memòria. No podem opinar sobre la seua classificació comptable correcta ni sobre
la seua valoració. Informació insuficient en la memòria sobre les indemnitzacions a
pagar als tercers expropiats per 23.502.212 euros.



Pla Especial Director d’Usos i Infraestructures Benidorm-Finestrat. Béns comptabilitzats
en “Immobilitzat material” per 1.991.727 euros i en “Inversions immobiliàries” per
4.350.926 euros. Informació insuficient en la memòria. No podem opinar sobre la seua
classificació comptable correcta.



Impost sobre el valor afegit (IVA). Exercici 2019: comptabilització inadequada de l’acord
de liquidació practicat per l’Agència Tributària en no registrar-se una deterioració per
1.667.566 euros i una provisió per a impostos per 8.543 euros. Exercici 2016:
comptabilització inadequada de l’acord de liquidació practicat per l’Agència Tributària
i no constitució de provisió per sanció tributària de 341.251 euros.



Pagaments per compte de la Generalitat. Amb data 18 de març de 2020 i 23 de març
de 2020, l’SPTCV va realitzar dues transferències bancàries per un total de 2.000.000
d’euros a una empresa amb la qual no mantenia cap relació contractual, i aquesta
empresa va tornar l’import a l’SPTCV per mitjà de transferència bancària el 16 d’abril
de 2020. L’objecte de les transferències és el pagament de l’SPTCV per compte de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de reserves de vol per a la importació
de material sanitari i de protecció. No se’ns ha aportat cap document en què conste la
justificació, motivació i autorització d’aquestes transferències pels òrgans competents
de l’SPTCV ni de la Conselleria esmentada adés. La memòria dels comptes anuals de
l’exercici 2020 no conté informació sobre aquestes importants transaccions.
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La fiscalització de la contractació expressa una opinió amb sis excepcions, entre les quals
podem destacar les següents:


Tractament i retirada de lixiviats. No tenim evidència adequada i suficient sobre si
l’SPTCV està abonant al contractista en funció de la prestació realment executada.
L’adjudicatari està facturant la retirada de residus amb un IVA del 21%, que no és el
correcte, ja que aquesta activitat es grava al 10%.



Assessorament en matèria fiscal. L’SPTCV ha exigit una solvència econòmica i financera
molt superior al límit de l’article 87 de l’LCSP.



Modificació del contracte de manteniment de l’Auditori de Torrevella. S’ha incomplit
l’article 205.2.b de l’LCSP, ja que la modificació suposa una alteració de la naturalesa
global del contracte.



Modificació del contracte de manteniment i gestió integral del Complex Ciutat de la
Llum. Les prestacions del modificat es van executar abans de la seua formalització, de
manera que s’incompleix l’article 156.5 del TRLCSP.

L’Informe inclou sis recomanacions per a millorar la gestió de l’SPTCV, entre les quals
podem destacar:


Analitzar la conveniència de sol·licitar a la Generalitat el traspàs de les activitats de
gestió de residus a altres entitats públiques especialitzades en aquesta matèria.



Realitzar i documentar les consultes preliminars del mercat en els contractes SARHA i
en aquells altres la fixació del preu dels quals siga més complexa.

Quant a les recomanacions de l’informe de l’exercici 2018: de les nou recomanacions que
figuraven en aquest informe, l’SPTCV n’ha implantat totalment cinc, parcialment una i té
pendent d’implantar-ne tres més.

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. Els percentatges també es calculen sobre els valors
exactes i no sobre els arredoniments.
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1. INTRODUCCIÓ
La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de
l’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de
Comptes (LSC), i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2021,
ha auditat els comptes anuals de l’exercici 2020 de la Societat Projectes Temàtics de la
Comunitat Valenciana, SAU (SPTCV), que comprenen el balanç abreujat a 31 de desembre
de 2020, el compte de pèrdues i guanys abreujat, l’estat abreujat de canvis en el patrimoni
net i la memòria abreujada corresponents a l’exercici acabat en aquesta data, que
s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest informe.
En combinació amb l’auditoria dels comptes anuals, hem planificat i executat una auditoria
de compliment per a emetre una opinió sobre si la gestió contractual de l’entitat durant
2020 resulta conforme, en tots els aspectes significatius, amb les normes de contractació
aplicables.

2. AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS
2.1. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
En la nostra opinió, excepte pels efectes, i els possibles efectes, de les qüestions descrites
en la secció 2.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, els comptes anuals adjunts
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació
financera de l’SPTCV a 31 de desembre de 2020, així com dels seus resultats corresponents
a l’exercici acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera que hi resulta aplicable (que s’identifica en la nota 2 de la memòria) i, en
particular, amb els principis i criteris comptables que conté.
En l’apèndix 2 d’aquest informe s’inclouen observacions addicionals sobre l’auditoria
realitzada.

2.2. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS
Contracte de la regata transoceànica The Ocean Race, edicions 14a i 15a
1.

Contracte formalitzat el 17 de juny de 2016 i modificat el 30 de juny de 2019 l’objecte
del qual és l’adquisició per l’SPTCV dels drets de celebració a Alacant de les edicions
14a i 15a de la regata transoceànica The Ocean Race, per un preu de 13.500.000 euros,
més la constitució per l’SPTCV d’una garantia per import de 7.000.000 d’euros.
Considerem que el tractament comptable d’aquest contracte per l’SPTCV en els
comptes anuals de l’exercici 2020 no és adequat, per les raons següents:


Informació del contracte en la memòria. El contingut de la nota 1 de la memòria és
insuficient, considerant la importància d’aquest contracte en l’activitat de l’SPTCV,
de les clàusules que el regulen, de la seua execució actual i de la seua previsible
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evolució, tot això atesos els principis comptables públics i el principi de
transparència en la gestió contractual pública. En altres notes de la memòria, les
mencions relacionades amb el contracte són incompletes i imprecises, com
expliquem més avant. La memòria no indica que, per disposició legal,1 el programa
“Alacant 2021. Eixida Volta al Món a Vela” té la consideració d’esdeveniment
d’excepcional interés públic,2 i que la duració del programa de suport a aquest
esdeveniment està prevista fins al 31 de desembre de 2023.


Comptabilització del contracte:
-

Valoració inicial. D’acord amb la normativa comptable aplicable a l’organització
d’esdeveniments esportius,3 l’SPTCV havia d’haver comptabilitzat en l’exercici
2016, en un compte de l’“Immobilitzat intangible” de l’actiu del balanç, el valor
de cost o preu d’adquisició dels drets objecte del contracte, 13.500.000 euros
(sense incloure l’IVA), amb abonament a l’epígraf del passiu “Deutes a llarg
termini”. Això hauria requerit realitzar els ajustos següents en el balanç a 31 de
desembre de 2020: reclassificar els 1.950.000 euros comptabilitzats en el
compte “Fiances constituïdes a llarg termini” en el compte de l’“Immobilitzat
intangible”, i incrementar aquest últim compte en 11.550.000 euros fins a
aconseguir el cost total de 13.500.000 euros; la contrapartida serà augmentar
en el passiu del balanç els comptes de “Deutes a llarg termini” i “Deutes a curt
termini” per imports de 3.250.000 euros i 8.300.00 euros, respectivament.

-

Correcció valorativa per deterioració. L’SPTCV no ha realitzat un test de
deterioració sobre aquest actiu intangible, necessari pels successius
ajornaments de les regates, la incertesa que genera la crisi de la COVID-19 i les
clàusules de l’“impacte econòmic” i de força major. Aquest fet representa una
limitació a l’abast de la nostra auditoria.

-

Garantia. Atesa la duració del contracte, ha de figurar en un compte a llarg
termini i no en l’actual a curt termini.

-

Fet posterior. Amb data 11 de gener de 2021 s’ha subscrit un nou conveni de
modificació del contracte amb variacions importants. D’aquest conveni no
s’ofereix informació en la memòria dels comptes anuals de 2020. Entre les
modificacions acordades destaca un nou ajornament de les regates per a 20222023 i per a 2026-2027.

Disposició addicional tercera del Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures
de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19.
1

A l’efecte del que es disposa en l’article 27 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
2

Resolució de 28 de maig de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. per la qual
es dicten normes de registre, valoració i informació a incloure en la memòria de l’immobilitzat
intangible, norma setena.
3
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Pagaments del contracte
-



Fins al 31 de desembre de 2020, l’SPTCV ha pagat 1.950.000 euros de taxa de
l’amfitrió corresponent a la 14a edició. Tal com assenyalem en el nostre informe
de l’exercici 2018, el contracte preveu que els pagaments de les taxes es
realitzen abans de celebrar-se les regates, sense que l’amfitrió aporte cap
garantia, la qual cosa representa una debilitat significativa per a l’SPTCV.

D’altra banda, considerem important esmentar que en el BOE de 23 d’octubre de
2021 s’ha publicat el conveni entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, el Consell
Superior d’Esports, la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament d’Alacant, l’Autoritat
Portuària d’Alacant, la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU,
i la Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al Món a
Vela, per a la creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment
d’excepcional interés públic “Alacant 2021. Eixida Volta al Món a Vela”. Aquest
conveni conté clàusules molt importants per a l’SPTCV (que resumim en l’apèndix
3 d’aquest informe).

Complex cinematogràfic Ciutat de la Llum (CDL)
2.

Comptabilitzat en l’epígraf d’“Inversions immobiliàries” de l’actiu no corrent del balanç,
per un valor net de 71.001.248 euros. Sobre el tractament comptable d’aquest conjunt
d’elements hem d’assenyalar el que segueix:


En la nota 4.b de la memòria, dedicada a les “Normes de registre i valoració”,
s’indica que l’SPTCV classifica com a “inversions immobiliàries” aquells terrenys i
construccions que té per a generar rendes o plusvàlues, no per al seu ús o venda.
No obstant això, la nota 7 de la memòria, dedicada a les “Inversions immobiliàries”,
no conté informació sobre l’ús o la finalitat concreta d’aquests béns, ni tampoc
se’ns ha aportat informació suficient sobre aquest tema, si bé tenim constància que
alguns locals d’aquest complex estan sent usats per a activitats pròpies de l’SPTCV.
En conseqüència, no podem opinar sobre l’adequada classificació d’aquests
elements en l’epígraf d’“Inversions immobiliàries” de l’actiu no corrent del balanç.



La nota 7 de la memòria és insuficient ja que no preveu les següents qüestions
importants:
-

Que, com a conseqüència, principalment, de les condicions assumides davant
la Comissió Europea, els actius que integren el complex Ciutat de la Llum a
penes generen ingressos per a l’SPTCV, i no cobreixen les seues despeses de
manteniment i conservació.

-

Que les condicions de la Comissió Europea acaben al juny de 2027, i que si les
compleix l’SPTCV es podrà disposar lliurement d’aquests actius a partir
d’aquesta data.
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-

Que durant el període de 15 anys, l’SPTCV també pot vendre aquests actius
amb unes certes condicions, i sempre que la venda excloga l’exercici d’activitats
cinematogràfiques.

-

Un desglossament del valor comptable dels actius de CDL, amb el detall
diferenciat entre els que no estan subjectes als compromisos amb la Comissió
Europea i els que sí que ho estan, indicant els que es troben en ús i els que
estan sense cap destinació.

Pla Especial Director d’Usos i Infraestructures Ciutat de la Llum (PEDUI
CDL)
3.

4.

Per a l’execució dels objectius de les seues activitats, l’SPTCV ha realitzat diverses
expropiacions de sòl en dos plans urbanístics: el Pla Especial Director d’Usos i
Infraestructures de Ciutat de la Llum (PEDUI CDL) i el Pla Especial Director d’Usos i
Infraestructures de Benidorm-Finestrat (PEDUI Benidorm-Finestrat). Els immobles
resultants del PEDUI CDL figuren comptabilitzats per un valor net total de 50.804.039
euros en l’epígraf d’“Inversions immobiliàries” de l’actiu no corrent del balanç. Sobre el
tractament comptable d’aquest conjunt d’elements hem d’assenyalar el següent:


Igual que hem comentat anteriorment sobre el “Complex CDL”, la nota 7 de la
memòria, dedicada a les “Inversions immobiliàries”, no conté informació sobre l’ús
o la finalitat concreta d’aquests béns, ni tampoc se’ns ha aportat informació
suficient sobre aquest tema. En conseqüència, no podem opinar sobre l’adequada
classificació d’aquests elements en l’epígraf d’“Inversions immobiliàries” de l’actiu
no corrent del balanç.



L’última taxació pericial independent és de l’any 2017, que va assignar un valor de
44.769.050 euros als terrenys que no han de ser restituïts, que és inferior al seu
valor comptable a 31 de desembre de 2020 de 50.804.039 euros. No s’ha realitzat
una nova valoració independent, ni un test de deterioració, a 31 de desembre de
2020, la qual cosa representa una limitació a l’abast de la nostra auditoria.

Segons s’indica en la nota 2.g de la memòria dels comptes anuals, durant 2020 s’han
detectat certs errors comptables que han obligat a reexpressar les xifres de l’exercici
2019 que figuren en els comptes anuals de 2020. Entre aquests errors destaca el derivat
de la interlocutòria d’11 de setembre de 2020 dictada pel Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana en execució de la sentència de data 4 de febrer de 2011,
que va declarar la nul·litat dels preus justos expropiatoris del PEDUI CDL. Contra la
interlocutòria abans indicada, l’SPTCV va presentar, el 15 d’octubre de 2020, un recurs
de reposició davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que
està pendent de resolució. L’execució d’aquesta interlocutòria té dues conseqüències
econòmiques molt significatives per a l’SPTCV:


Respecte a les parcel·les que no poden ser restituïdes, l’SPTCV està obligada a
pagar una indemnització als tercers expropiats estimada en 19.912.097 euros, més
els interessos de demora, que fins al 31 de desembre de 2019 s’havien meritat en
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la quantitat de 2.694.241 euros, la qual cosa suma un total de 22.606.338 euros.
Aquests imports s’han incorporat en la reexpressió de les xifres de l’exercici 2019,
el segon com a despeses d’aquest any i el primer en un compte del passiu corrent
dins de l’epígraf de “Creditors diversos”. Durant 2020 s’han generat interessos per
un total de 895.877 euros i el deute ascendia a 31 de desembre a la quantitat de
23.502.212 euros, que figura comptabilitzada en l’epígraf indicat adés.


Quant a les parcel·les que sí que poden ser restituïdes, l’SPTCV ha d’assumir les
despeses de restitució. Aquestes parcel·les, que van ser taxades l’any 2017 per un
total de 60.217.793 euros, figuren comptabilitzades en l’epígraf d’“Inversions
immobiliàries” amb un valor comptable net de zero euros, perquè el seu cost
d’adquisició està totalment deteriorat.

Considerem que el tractament comptable per l’SPTCV de la interlocutòria d’execució
de la sentència no és adequat, per les raons següents:


No és probable que el recurs de cassació es resolga en l’exercici 2021, ni tampoc
que l’SPTCV puga fer front en aquest any al pagament del deute, atés el seu elevat
import, 23.502.212 euros a 31 de desembre de 2020, la qual cosa requerirà el
finançament específic del seu soci únic, la Generalitat Valenciana. En aquest sentit,
és important destacar que el deute continuarà generant importants interessos fins
a la data del pagament, que actualment es desconeix. A efectes comptables, la
presentació del deute en el passiu a curt termini de balanç no és correcta i s’ha de
reclassificar al compte corresponent del passiu a llarg termini.



L’SPTCV ha d’assumir les despeses de restitució de parcel·les, però no ha dotat una
provisió per a aquestes ni ha calculat el seu possible import.



La memòria no informa sobre els aspectes anteriors.

PEDUI Benidorm-Finestrat
5.

Els béns integrants d’aquest PEDUI figuren comptabilitzats en dos epígrafs de l’actiu
del balanç: en “Immobilitzat material”, per un valor net d’1.991.727 euros, i en
“Inversions immobiliàries”, per un valor net de 4.350.926 euros. Sobre el tractament
comptable d’aquest conjunt d’elements hem d’assenyalar el següent:


Béns de l’“Immobilitzat material”. Comprén un conjunt de terrenys i construccions
que actualment estan dedicats a diversos usos. Així, sobre un d’aquests, l’SPTCV
està duent a terme l’activitat d’extracció de lixiviats, per la qual cosa la seua
classificació en “Immobilitzat material” seria correcta. Sobre altres dos conjunts
d’elements, l’SPTCV ha cedit la seua explotació a altres empreses a canvi d’unes
rendes periòdiques, per la qual cosa la classificació en “Immobilitzat material” no
seria correcta i és més apropiada en “Inversions immobiliàries”. No obstant això, la
nota 6 de la memòria no conté una composició prou detallada dels elements
d’aquest epígraf i del seu valor comptable, ni de la informació concreta sobre el
seu ús o finalitat; i tampoc se’ns ha aportat la informació suficient i necessària sobre
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aquest tema. En conseqüència, no podem opinar sobre l’adequada classificació
d’aquests elements en l’epígraf d’“Immobilitzat material” de l’actiu no corrent del
balanç.


Béns en “Inversions immobiliàries”. Segons la nota 7 de la memòria, es tracta de
dues parcel·les d’aquest PEDUI que es van incloure en un procés de venda en
subhasta pública que va quedar desert. Igual que hem comentat anteriorment per
a altres elements, la nota 7 de la memòria, dedicada a les “Inversions immobiliàries”,
no conté informació sobre l’ús o la finalitat concreta d’aquests béns, ni tampoc
se’ns ha aportat informació suficient sobre aquest tema. En conseqüència, no
podem opinar sobre l’adequada classificació d’aquests elements en l’epígraf
d’“Inversions immobiliàries” de l’actiu no corrent del balanç.

Impost sobre el valor afegit (IVA)
6.

Exercici 2019. Amb data 28 de maig de 2021, l’SPTCV va subscriure acta de
disconformitat sobre l’acord de liquidació practicat per l’Agència Tributària relatiu a
l’IVA de l’exercici 2019. Per mitjà d’aquesta liquidació, l’Agència Tributària reclama a
l’SPTCV una quota de 8.543 euros i denega la devolució sol·licitada per l’SPTCV, que
figura comptabilitzada en el compte “Altres crèdits amb les administracions públiques”,
per import d’1.667.566 euros. L’SPTCV ens ha comunicat que té intenció de recórrer
contra aquesta liquidació. L’acta de l’Agència Tributària és un fet posterior que
requereix ajustar els comptes anuals de l’exercici 2020, ja que s’ha produït abans de
l’aprovació d’aquests comptes. Això comporta que hauria d’haver-se comptabilitzat
una deterioració del compte “Altres crèdits amb les administracions públiques” per
import d’1.667.566 euros i una provisió per a impostos per import de 8.543 euros, amb
càrrec a despeses de l’exercici 2020 per 1.676.109 euros.

7.

Exercici 2016. Segons s’indica en la nota 16.h de la memòria, l’SPTCV va subscriure el
26 de febrer de 2019 una acta de disconformitat sobre l’acord de liquidació practicat
per l’Agència Tributària relatiu a l’IVA de l’exercici 2016. Per mitjà d’aquesta liquidació,
l’Agència Tributària va reclamar a l’SPTCV un deute per import total de 296.083 euros i
va denegar la devolució sol·licitada per l’SPTCV que figurava comptabilitzada com a
actiu per un total d’1.162.282 euros. L’acord de l’Agència Tributària inclou també una
proposta de resolució d’expedient sancionador per import de 341.251 euros. L’SPTCV
ha recorregut tant contra la proposta de liquidació com contra la de sanció el 23 de
juny de 2021 davant el Tribunal Economicoadministratiu, recurs que està pendent de
resolució. Considerem que el tractament comptable d’aquest fet no ha sigut adequat,
per les raons següents:


L’SPTCV va comptabilitzar l’acord de liquidació en l’exercici 2018 cancel·lant l’actiu
amb càrrec a despeses, quan el més correcte hauria sigut dotar una deterioració i
una provisió tal com hem indicat en el punt anterior respecte a l’IVA de 2019, si bé
aquest fet no té efecte sobre les xifres del balanç a 31 de desembre de 2020.



No s’ha comptabilitzat una provisió per la sanció tributària de 341.251 euros, la
qual cosa té com a conseqüència que l’epígraf del patrimoni net de “Resultats
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d’exercicis anteriors” està sobrevalorat i el del passiu corrent de “Provisions a curt
termini”, infravalorat en aquest import.

Informació segmentada
8.

La nota 19.g de la memòria inclou un quadre que desglossa per projectes els resultats
i el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2020. En aquest quadre s’observa que tots
els projectes de l’SPTCV són deficitaris, però hem d’assenyalar que els resultats de cada
un no són totalment correctes, en atenció a les diferents excepcions que hem descrit
en els punts anteriors d’aquest apartat de l’Informe. Considerem, d’altra banda, que la
nota 19.g de la memòria hauria d’incloure comentaris sobre els principals elements que
configuren el resultat de cada projecte. Vegeu sobre aquest tema l’apartat 1.2 de
l’apèndix 2 d’aquest informe.

Pagaments per compte de la Generalitat
9.

Amb dates 18 de març de 2020 i 23 de març de 2020, l’SPTCV va realitzar sengles
transferències bancàries per un total de 2.000.000 d’euros a una empresa amb la qual
no mantenia cap relació contractual, i aquesta empresa va retornar l’import a l’SPTCV
per mitjà de transferència bancària el 16 d’abril de 2020. Com a justificants d’aquestes
transferències, l’SPTCV ens ha aportat uns correus electrònics entre personal de
l’SPTCV i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en els quals figura com
a assumpte “Màscares-material”, i dels textos dels quals sembla deduir-se (com així
ens ha confirmat el personal de l’SPTCV) que l’objecte de les transferències és el
pagament de l’SPTCV per compte de la Conselleria de reserves de vol per a la
importació de material sanitari i de protecció. No se’ns ha aportat cap document en el
qual conste la justificació, motivació i autorització d’aquestes transferències pels
òrgans competents de l’SPTCV ni de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Tampoc consta una justificació raonada de l’encaix d’aquestes operacions en l’objecte
social de l’SPTCV que figura en els seus estatuts socials, ni de les raons per les quals
els pagaments no els ha realitzat la mateixa Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública, que és la competent per a la compra de material sanitari. La memòria dels
comptes anuals de l’exercici 2020 no conté informació sobre aquestes transaccions
tan importants, fet que considerem una omissió significativa.

Efectes de les excepcions
10. Els principals efectes de les incorreccions descrites en els punts anteriors són, d’una
banda, que el fons de maniobra que mostra el balanç a 31 de desembre de 2020,
negatiu per 11.973.508 euros, tindria un valor negatiu de 558.656 euros i, d’altra banda,
que les pèrdues de l’exercici 2020, per 19.856.179 euros, serien de 21.532.288 euros.

2.3. QÜESTIONS CLAU DE L’AUDITORIA
Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han
sigut de la major rellevància en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual.
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Aquestes qüestions han sigut tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes
anuals en el seu conjunt i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem
una opinió per separat sobre aquestes qüestions.
A més de les qüestions descrites en l’apartat 2.3, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”,
hem determinat que hem de comunicar la qüestió clau següent:

Empresa en funcionament
Identificació i descripció del risc
Segons s’indica en la nota 2.d de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2020, entre
els principis comptables aplicats per l’SPTCV s’inclou el d’empresa en funcionament. També
s’indica que el balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2020 presenta un fons de
maniobra negatiu i un patrimoni net inferior a les dues terceres parts del seu capital social,
situació derivada de les pèrdues en què han incorregut tant la mateixa SPTCV com les seues
societats filials. També s’informa que, quan la sentència per expropiació de terrenys del
PDUI CDL siga ferma, l’SPTCV haurà d’atendre les indemnitzacions corresponents,
sol·licitant el suport financer al seu soci únic, la Generalitat Valenciana. El risc que hem
determinat és la possible utilització indeguda per part de l’SPTCV del principi comptable
d’empresa en funcionament.
Respostes d’auditoria
Hem realitzat proves d’auditoria per a obtindre evidència suficient i adequada sobre
aquesta qüestió. En particular, hem comprovat que:


La Junta General d’Accionistes celebrada el 28 de juny de 2021 va acordar ampliar el
capital social de l’SPTCV en 24.919.938 euros.



No hi ha cap acord de la Generalitat que preveja la dissolució, liquidació i extinció de
l’entitat.



No hi ha circumstàncies que ens porten a concloure que el soci únic, la Generalitat,
deixe de donar suport financer a l’SPTCV.

Considerem que no existeix una incertesa material que puga generar dubtes significatius
sobre l’aplicació del principi comptable d’empresa en funcionament.

2.4. PARÀGRAF D’ÈMFASI
Aeroport de Castelló, SL
Cridem l’atenció sobre la nota 9.b de la memòria dels comptes anuals de 2020, en la qual
s’informa que, durant aquest any, l’SPTCV ha entregat a títol gratuït a la Generalitat totes
les participacions socials que mantenia en l’empresa pública Aeroport de Castelló, SL.
Aquesta operació no ha tingut efecte sobre el compte de pèrdues i guanys de l’exercici
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2020 perquè la participació en aquesta empresa tenia un valor comptable net de zero euros,
en estar totalment deteriorada.
La nostra opinió no ha sigut modificada en relació amb aquesta qüestió.

2.5. ALTRES QÜESTIONS
Auditoria de l’exercici 2019
Els comptes anuals de l’SPTCV corresponents a l’exercici acabat el 31 de desembre de 2019
van ser auditats per una firma d’auditoria privada contractada per la Intervenció General de
la Generalitat Valenciana (IGG), que va expressar una opinió amb excepcions en el seu
informe signat el 8 d’octubre de 2020.

2.6. ALTRA INFORMACIÓ
L’altra informació comprén exclusivament l’informe de gestió de l’exercici 2020, la
formulació del qual és responsabilitat del Consell d’Administració de l’SPTCV, i no forma
part integrant dels comptes anuals abreujats.
La nostra opinió d’auditoria sobre els comptes anuals abreujats no cobreix l’informe de
gestió. La nostra responsabilitat sobre l’informe de gestió, de conformitat amb la normativa
reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la
concordança de l’informe de gestió amb els comptes anuals, a partir del coneixement de
l’entitat obtingut en la realització de l’auditoria d’aquests comptes, així com avaluar i
informar si el contingut i presentació de l’informe de gestió són conformes a la normativa
que hi resulta aplicable. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que hi ha
incorreccions materials estem obligats a informar-ne.
Sobre la base del treball realitzat, segons es descriu en el paràgraf anterior, la informació
que conté l’informe de gestió concorda amb la dels comptes anuals abreujats de l’exercici
2020 i el seu contingut i presentació són conformes a la normativa aplicable.

3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
3.1. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS SOBRE LA CONTRACTACIÓ
En la nostra opinió, excepte pels incompliments descrits en l’apartat següent, “Fonaments
de l’opinió amb excepcions sobre la contractació”, l’activitat contractual de l’exercici 2020
en l’SPTCV resulta conforme, en els aspectes significatius, amb la normativa aplicable.
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3.2. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS SOBRE LA
CONTRACTACIÓ
Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2020 s’han posat de manifest els
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la
contractació:
Expedient MT/001/20. Tractament i retirada de lixiviats
1.

Contracte formalitzat en data 31 d’agost de 2020 l’objecte del qual és, principalment,
el tractament i retirada de lixiviats de l’antic abocador de Benidorm-Finestrat, per un
preu de 819.612 euros i un termini d’un any, prorrogable a un altre més.


No tenim evidència adequada i suficient que ens permeta determinar que l’SPTCV
estiga abonant al contractista en funció de la prestació realment executada, tal com
requereix l’article 102.1 de l’LCSP, per les raons següents:
-

El pesatge del lixiviat no es realitza en el moment de retirar-lo, sinó quan
s’aboca en la planta de tractament que el mateix contractista gestiona en les
instal·lacions situades al PEDUI Benidorm-Finestrat. En la revisió d’una mostra
de tiquets de pesatge dels mesos de setembre i desembre de 2020, hem
observat que hi ha algunes duplicitats en els pesatges, que no han sigut
detectades ni explicades pels responsables de l’SPTCV. Aquesta debilitat en els
procediments de control no garanteix que en les factures del contractista
consten les quantitats realment executades.

-

La retirada d’abocaments es mesura en tones, però el preu es factura, tal com
estableix el contracte, per metres cúbics, considerant que una tona equival a
un metre cúbic, circumstància que no figura en cap document de la licitació.
Sobre aquest tema hem d’indicar que no hem pogut obtindre evidència
suficient i adequada sobre la densitat mitjana del lixiviat d’aquest abocador, i
per tant sobre l’equivalència abans indicada. En conseqüència, no és possible
verificar que les factures del contractista reflectisquen les quantitats realment
executades. Considerem important assenyalar que en la Plataforma de
Contractes del Sector Públic figuren altres contractes amb aquest mateix
objecte, però els preus es fixen per tones, no en metres cúbics.



L’adjudicatari està facturant el concepte de retirada de residus amb un IVA del 21%,
que no és el correcte, atés que aquesta activitat es grava al 10% segons la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit. No tenim constància
que l’SPTCV haja iniciat les actuacions necessàries perquè el contractista rectifique
les factures emeses amb l’IVA indegudament repercutit.



L’SPTCV no va realitzar les consultes preliminars de mercat previstes en l’article 115
de l’LCSP, amb la finalitat de cuidar que el pressupost base de licitació i el preu del
contracte siguen adequats al preu de mercat, tal com estableixen els articles 100.2
i 102.3 de l’LCSP.
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Expedient PTV/001/20. Assessorament en matèria fiscal
2.

Contracte formalitzat el 13 de novembre de 2020 l’objecte del qual és l’assessorament
fiscal, comptable i tributari, per un preu de 36.300 euros i un termini de dos anys,
prorrogable a dos més. S’ha exigit una solvència econòmica i financera d’un volum
anual de negoci mínim d’un 1.000.000 d’euros, molt superior al límit de l’article 87 de
l’LCSP que l’estableix en una vegada i mitja del valor estimat del contracte, que en
aquest cas seria de 108.000 euros. Amb aquesta manera de procedir, l’SPTCV no s’ha
ajustat al principi de llibertat d’accés a les licitacions de l’article 1.1 de l’LCSP.

Expedient AT/001/20. Modificació del contracte de manteniment de l’Auditori de
Torrevella
3.

Modificació formalitzada el 7 de setembre de 2020 que té per objecte habilitar, amb
caràcter d’urgència, l’edifici del Conservatori de Torrevella per a aules lectives davant
la necessitat d’espai per raó de la COVID-19, per un preu de 75.115 euros. Aquesta
modificació, l’import de la qual equival al 49% del contracte inicial, s’ha realitzat
incomplint el requisit de l’article 205.2.b de l’LCSP, ja que representa una alteració de
la naturalesa global del contracte. El contracte original delimita un servei sobre un
edifici en concret, l’Auditori de Torrevella, en explotació. No obstant això, la modificació
és per a actuacions en un altre edifici, el Conservatori, sense ús des que es va acabar
l’any 2012 i que, encara que forma part del mateix complex, té necessitats diferents de
posada a punt i reparació. En conseqüència, l’SPTCV no s’ha ajustat als principis de
llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència de l’article 1.1 de l’LCSP,
perquè hauria d’haver iniciat una nova licitació.

Expedient MTA/001/17. Modificació del contracte de manteniment i gestió integral del
complex Ciutat de la Llum
4.

Modificat formalitzat el 3 de febrer de 2020 que té per objecte executar les actuacions
imprevistes per a la posada en servei i manteniment de l’edifici 2 del complex Ciutat de
la Llum, per un preu de 46.272 euros.


Els treballs es van executar i van finalitzar el mes d’agost de 2019, segons ens ha
indicat la mateixa SPTCV. En conseqüència, les prestacions del modificat es van
executar abans de formalitzar-lo, fet que incompleix la norma aplicable, que en
aquest cas és l’article 156.5 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).



Els PCAP del contracte inicial no contenen tota la informació requerida en l’article
106 del TRLCSP, ja que no adverteixen detalladament de manera clara de la
possibilitat de modificació del contracte ni informen de manera precisa i inequívoca
sobre les condicions en què podria fer-se’n ús, així com l’abast i els límits de la
modificació que podria acordar-se amb indicació expressa del percentatge del preu
del contracte a què com a màxim pot afectar.
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Expedient DD/005/19. Redacció del projecte bàsic i d’execució del Districte Digital en el
moll 5 del Port d’Alacant
5.

Contracte formalitzat el 28 de gener de 2020 per un preu de 229.900 euros i un termini
de sis mesos. L’execució d’aquest contracte és prèvia a la de contracte d’obra. En
conseqüència, la seua necessitat i idoneïtat està lligada al volum de l’obra futura a
executar. No obstant això, en la documentació preparatòria de l’expedient no consta la
determinació precisa de la idoneïtat del seu objecte ni les raons per les quals es fa
necessari construir un nou edifici per a oficines del Districte Digital, i en aquesta
ubicació, fet que incompleix el que es disposa en l’article 28.1 de l’LCSP.

Expedient DD/007/20. Obres de reforma de l’edifici de restauració de Ciutat de la Llum
per a oficines del Districte Digital Comunitat Valenciana
6.

Contracte formalitzat el 21 d’agost de 2020 per un preu de 873.362 euros i termini de
cinc mesos. En la documentació preparatòria de l’expedient no consta la determinació
precisa de les raons per les quals es fa necessari crear 400 noves places per al Districte
Digital, ni per què aquestes han de situar-se en aquest edifici, fet que incompleix el que
es preveu en l’article 28.1 de l’LCSP.

En l’apèndix 3 d’aquest informe s’inclouen observacions addicionals sobre la fiscalització
realitzada sobre la contractació.

4. FONAMENTS DE LES OPINIONS D’AUDITORIA:
METODOLOGIA
Hem dut a terme la nostra fiscalització de conformitat 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 recollides en el Manual de fiscalització
de la Sindicatura de Comptes. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes
es descriuen més endavant en la secció “Responsabilitat de la Sindicatura de Comptes” del
nostre informe.
Som independents de l’entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de
la independència que són aplicables a la nostra auditoria de compliment segons exigeix la
normativa reguladora de l’activitat d’auditoria dels òrgans de control extern i l’article 8 de
l’LSC.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a les nostres opinions amb excepcions de l’auditoria dels comptes anuals i
de la fiscalització de compliment de la legalitat en matèria de contractació.
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5. RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS DE
L’ENTITAT EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS
I AMB EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT
Els administradors són responsables de formular els comptes anuals abreujats adjunts, de
manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de l’entitat, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a
l’entitat, que s’identifica en la nota 2.a de la memòria dels comptes anuals, i del control
intern que consideren necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures
d’incorrecció material, deguda a frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, els administradors són responsables de la valoració
de la capacitat de l’entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant,
segons corresponga, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant
el principi comptable d’empresa en funcionament excepte si els administradors tenen la
intenció o l’obligació legal de liquidar la societat o de cessar les seues operacions o bé no
hi haja una altra alternativa realista.
A més, els administradors han de garantir que les activitats, operacions financeres
realitzades durant l’exercici i la informació reflectides en els comptes anuals resulten
conformes amb les normes aplicables i establir el sistema de control intern que consideren
necessari per a aquesta finalitat. En particular, han de garantir que la gestió de l’activitat
contractual es realitza de conformitat amb la normativa corresponent.
En el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2020 –format per la Intervenció General
de la Generalitat (IGG) i remés pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic a la Sindicatura
de Comptes el 29 de juny de 2021– s’han inclòs els comptes anuals de l’SPTCV formulats
pel Consell d’Administració el 31 de març de 2021, juntament amb l’informe d’auditoria
que, atenent el que s’estableix en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, realitza la IGG amb la col·laboració
d’una firma privada d’auditoria. En aquest informe s’emet una opinió amb una excepció per
limitació a l’abast relativa als possibles efectes de dues transferències de fons a una
mercantil durant el mes de març de 2020, per import de dos milions d’euros. El Consell de
la Generalitat, constituït en Junta General d’Accionistes, va aprovar els comptes anuals de
l’exercici 2020 el 23 de juliol de 2021.

6. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES
Els nostres objectius són obtindre una seguretat raonable que els comptes anuals abreujats
en el seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, i que s’ha complit la legalitat vigent
en l’activitat contractual de l’entitat.
Una seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una auditoria
realitzada de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització dels òrgans de
control extern i amb les normes tècniques de fiscalització recollides en el Manual de
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fiscalització de la Sindicatura de Comptes sempre detecte un incompliment significatiu
quan existisca. Els incompliments poden ser deguts a frau o error i es consideren materials
aplicant els criteris establits en el Manual de fiscalització.
En l’apèndix 1 d’aquest informe s’inclou una descripció més detallada de les nostres
responsabilitats en relació amb l’auditoria realitzada. Aquesta descripció és part integrant
del nostre informe.

7. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES
REQUERIMENTS LEGALS O REGLAMENTARIS
Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant l’exercici 2020 els
següents incompliments de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics:
1.

En relació amb el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de Societats de Capital (TRLSC):


L’any 2019 el Consell d’Administració va celebrar una única sessió i l’any 2020, tres
sessions, fet que incompleix l’obligació de reunir-se almenys una vegada al
trimestre establida en l’article 245.3 del TRLSC.



La Junta d’Accionistes ha aprovat els comptes anuals de l’exercici 2020 amb un mes
de retard respecte al termini de 30 de juny establit en l’article 164.1 del TRLSC.



El Consell d’Administració, en la seua sessió de 27 de gener de 2020, va acordar
delegar totes les seues competències, excepte les indelegables, en la comissió
executiva permanent prevista en l’article 13 dels estatuts socials. Hem comprovat
que els estatuts no indiquen el règim d’actuació d’aquesta comissió, que resulta
preceptiu per l’article 233.2 del TRLSC.

8. RECOMANACIONS
Els òrgans responsables de l’SPTCV, a més d’adoptar les mesures correctores dels fets
descrits en els apartats 2.2, 3.2 i 7 anteriors, han de tindre en compte les recomanacions
que a continuació s’assenyalen, com a resultat de la fiscalització efectuada de l’exercici
2020:
1.

Analitzar la conveniència de sol·licitar a la Generalitat el traspàs de les activitats de
gestió de residus a altres entitats públiques especialitzades en aquesta matèria.

2.

Pel que fa als vials i xarxa primària dels PEDUI, impulsar les accions que possibiliten el
lliurament d’aquests elements als ajuntaments o entitats públiques competents.
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3.

Incloure en la memòria dels comptes anuals els valors comptables dels actius integrats
en els epígrafs d’”Immobilitzat material” i “Inversions immobiliàries”, totalitzats per
projectes.

4.

Amb la finalitat que siga correcta la preparació de la licitació dels contractes SARHA i
d’aquells altres en què la fixació del preu siga més complexa, realitzar i documentar les
consultes preliminars previstes en l’article 115 de l’LCSP a fi que no sols el preu
s’adeqüe al de mercat i quede així justificat en l’expedient, sinó que també es fomente
la concurrència de licitadors.

5.

Aprovar una política de seguretat de la informació i creació d’un sistema de gestió de
la seguretat de la informació com el previst en l’Esquema Nacional de Seguretat4 (ENS),
així com dotar els mitjans per a implantar-lo; elaborar inventaris de maquinari i de
programari, i implantar procediments per a la gestió de vulnerabilitats.

6.

Adaptar el text dels articles dels estatuts socials que fan referència a normes que ja no
estan en vigor.

En l’apèndix 4 d’aquest informe es realitza un seguiment de les recomanacions dels
informes d’exercicis anteriors.

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit
de l’Administració Electrònica.
4
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Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat
d’auditoria de comptes dels òrgans de control extern, apliquem el nostre judici professional
i mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria.
També identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals,
deguda a frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per a respondre a
aquests riscos i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per a proporcionar una
base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és
més elevat que en el cas d’una incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot
implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament
errònies o l’elusió del control intern.
Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de
dissenyar 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.
Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la informació corresponent revelada pels administradors de la
entitat.
Concloem sobre si és adequada la utilització, pels administradors de l’entitat, del principi
comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda,
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb
condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’entitat per a
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material,
es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la informació
corresponent revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades,
que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència
d’auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, els fets
o condicions futurs poden ser la causa que l’entitat deixe de ser una empresa en
funcionament.
Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents
d’una manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.
Ens comuniquem amb els administradors de l’entitat en relació, entre altres qüestions, amb
l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les constatacions significatives
de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem
en el transcurs de l’auditoria.
Entre les qüestions que han sigut objecte de comunicació als administradors de l’entitat,
determinem les que han sigut de la major rellevància en l’auditoria dels comptes anuals del
període actual i que són, en conseqüència, les qüestions clau de l’auditoria.

19

APÈNDIX 2
Observacions addicionals de l’auditoria dels comptes anuals

Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU.
Exercici 2020

1. ANÀLISI COMPTABLE DELS PROJECTES QUE INTEGREN LES
ACTIVITATS DE L’SPTCV
1.1. Informació en els comptes anuals de 2020
L’SPTCV esmenta els projectes que integren la seua activitat en la nota 1 de la memòria,
denominada “Activitat de l’empresa”. En altres notes de la memòria, especialment les
dedicades a l’actiu no corrent, es fan determinats comentaris, i en la nota 19.g s’inclou
informació segmentada per projectes.
Per a una millor i adequada comprensió de l’auditoria realitzada i les conclusions d’aquest
informe, considerem necessari incloure en els apartats següents d’aquest apèndix una
descripció en termes comptables dels diversos projectes que du a terme l’SPTCV afeginthi, si és el cas, determinada informació complementària a la que figura en els comptes
anuals. També agreguem altres constatacions d’auditoria de menor rellevància que els que
constitueixen els fonaments de l’opinió de l’apartat 2.2 d’aquest informe.

1.2. Informació segmentada per projectes
És important destacar que, atesa la recomanació de la Sindicatura, des de l’exercici 2018
l’SPTCV inclou en la seua memòria informació segmentada per activitats, que consisteix en
un desglossament del seu compte de resultats pels diferents projectes que desenvolupa.
Un resum d’aquesta informació, que figura en la nota 19.g de la memòria, el mostrem en
el quadre següent:
Quadre 1. Compte de resultats 2020 per projectes de l’SPTCV
Projecte

Ingressos

Despeses

Resultat

59.008

-1.063.246

-1.004.238

216.621

-2.787.430

-2.570.809

64.813

-3.970.703

-3.905.890

111.732

-6.856.353

-6.744.621

4.424

-4.939.384

-4.934.960

The Ocean Race

13.480

-258.948

-245.468

Districte Digital

748.008

-1.198.201

-450.193

1.218.086

-21.074.265

-19.856.179

General
PEDUI Benidorm-Finestrat
PEDUI Ciutat de la Llum
Auditori de Torrevella
Centre Cultural Benidorm

Total

Tots els projectes de l’SPTCV són deficitaris. Analitzant la composició de les despeses i
ingressos imputats a cada projecte hem observat els aspectes importants següents (que
considerem que haurien d’esmentar-se en la memòria de l’SPTCV):
 General. El 57% de les despeses correspon a les de personal de l’SPTCV.
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 PEDUI Benidorm-Finestrat. Les seues despeses es concentren en subministraments,
serveis de manteniment i conservació i amortització dels seus elements; és especialment
important el servei de tractament i retirada de lixiviats. Els seus ingressos deriven de
l’arrendament a tercers de dos terrenys.
 PEDUI Ciutat de la Llum. En aquest projecte s’han englobat, inadequadament, els
terrenys del PEDUI juntament amb els béns del complex cinematogràfic. A penes
generen ingressos. Les despeses principals són les amortitzacions dels actius i els
subministraments i serveis de manteniment i conservació.
 Auditori de Torrevella. És el projecte amb major volum de despesa, principalment
l’amortització de l’edifici, i també el més deficitari. Els seus escassos ingressos són per
la venda d’entrades.
 Centre Cultural de Benidorm. És el segon en volum de despesa i de dèficit. La major part
de les despeses corresponen a la deterioració que es comptabilitza simultàniament amb
les altes en l’immobilitzat.
 The Ocean Race. Les despeses comprenen principalment el manteniment de les oficines
i el museu i les comissions bancàries per l’aval del contracte. Els ingressos són per la
repercussió a l’amfitrió de tributs suportats per l’SPTCV.
 Districte Digital. Els seus ingressos deriven dels arrendaments d’espais. Les despeses
comprenen principalment les de publicitat d’esdeveniments i pagament de taxes per un
dels edificis situat al port.

1.3. Informació i observacions addicionals sobre els projectes
Els costos activats pels diferents projectes que constitueixen l’activitat de l’SPTCV figuren
comptabilitzats en diverses àrees de l’actiu no corrent del balanç a 31 de desembre de
2020, principalment en els epígrafs d’“Immobilitzat material” i “Inversions immobiliàries”.
Els imports d’aquests epígrafs a 31 de desembre de 2020 ascendeixen a 7.536.986 euros i
127.223.815 euros, respectivament, i representen el 4,8% i el 80,5% (molt significatiu) del
total actiu en aquesta data. La informació sobre els dos epígrafs figura en les notes 6 i 7 de
la memòria, si bé aquestes notes no inclouen un desglossament dels seus conceptes per
projectes. Aquesta informació, que considerem molt important, ha sigut elaborada per la
mateixa Sindicatura a partir dels registres comptables, i la mostrem en el quadre següent:
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Quadre 2. “Immobilitzat material” i “Inversions immobiliàries” per projectes

Cost

Amortització
acumulada

Deterioració

Valor net

Complex Ciutat de la Llum

180.512.963

-49.877.659

-59.634.056

71.001.248

PEDUI Ciutat de la Llum

121.850.485

-33.399.345

-37.647.101

50.804.039

PEDUI Benidorm-Finestrat

46.272.810

-22.215.268

-17.714.889

6.342.653

Auditori conservatori Torrevella

53.992.857

-48.860.229

0

5.132.628

The Ocean Race

3.753.504

-3.739.474

0

14.030

Altres actius

3.123.315

-1.657.561

-202.831

1.262.923

409.505.934

-159.749.536

-115.198.877

134.557.521

27.887.242

0

-27.887.242

0

Centre de convencions de Castelló

3.129.404

0

-3.129.404

0

Palau de Congressos d’Alacant

2.791.639

0

-2.791.639

0

Accessos CDL

562.288

0

-562.288

0

Parc cultural Sant Vicent Raspeig

234.693

0

-234.693

0

Obres edifici DD número 5

203.281

0

0

203.281

34.808.547

0

-34.605.266

203.281

444.314.481

-159.749.536

-149.804.143

134.760.802

Projectes

Imm. material + Inv. immobiliàries
Centre cultural de Benidorm

Imm. material en curs
Total

Comentem a continuació altres aspectes d’aquests projectes, addicionals a les excepcions
incloses en l’apartat 2.2 de l’Informe.
Complex Ciutat de la Llum
Comptabilitzat en l’epígraf d’“Inversions immobiliàries”. El desglossament per conceptes el
mostrem en el quadre següent:
Quadre 3. Composió del complex Ciutat de la Llum

Cost

Amortització
acumulada

Deterioració

Valor net

9.800.040

0

0

9.800.040

Construccions, instal·l. i altres

170.712.924

-49.877.660

-59.634.056

61.201.208

Total

180.512.964

-49.877.660

-59.634.056

71.001.248

Concepte
Terrenys

Els elements comptabilitzats en aquest projecte corresponen al valor dels actius assumits
per la cessió global d’actius i passius derivat del procés d’extinció de la mercantil Ciutat de
la Llum, SAU, que es descriu detalladament en la nota 1 de la memòria dels comptes anuals
de 2020. L’aprovació per la Comissió Europea d’aquesta cessió global va quedar
condicionada a l’acceptació per la Generalitat (SPTCV) dels compromisos següents, que es
detallen en la pàgina 7 de la memòria:
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 L’SPTCV només podrà dur a terme activitats no econòmiques amb els actius de CDL
durant un període de 15 anys. La naturalesa no econòmica ha de ser analitzada i
acceptada amb caràcter previ per la Comissió.
 Després del període de 15 anys, si es volguera fer ús dels actius per a desenvolupar
qualsevol activitat econòmica haurà de procedir-se a vendre’ls (o alternativament llogarlos) a través d’un procediment de contractació públic, obert, transparent i no
discriminatori, notificat amb anterioritat a la Comissió.
Les condicions assumides per la Generalitat inclouen també la remissió semestral a la
Comissió Europea de la situació dels actius del complex i del seu estatus comptable. Sobre
aquest tema, hem comprovat que la informació reportada inclou, indegudament, el valor
comptable del “Centre d’estudis” i de l’“Edifici de restauració i administració”, que no van
formar part de l’expedient de recuperació i que estan sent usats per l’SPTCV per a les
activitats del districte digital.
També hem de destacar que la informació segmentada que figura en la nota 19.g de la
memòria no separa aquest projecte respecte del projecte del PEDUI Ciutat de la Llum, sinó
que els uneix indegudament amb la denominació “PEDUI CDL”.
PEDUI Ciutat de la Llum
Comptabilitzat en l’epígraf d’“Inversions immobiliàries”. El desglossament per conceptes el
mostrem en el quadre següent:
Quadre 4. Composió del PEDUI CDL

Cost

Amortització
acumulada

Deterioració

Valor net

Terrenys

67.591.698

0

-16.787.659

50.804.039

Construccions

54.258.787

-33.399.345

-20.859.442

0

121.850.485

-33.399.345

-37.647.101

50.804.039

Concepte

Total

Comprén el valor dels immobles expropiats per a l’execució del complex Ciutat de la Llum,
els preus justos del qual han sigut anul·lats per sentència judicial. Les indemnitzacions a
pagar pels immobles que no es poden revertir s’han comptabilitzat com a major valor de
cost. Quant als immobles que sí que es poden restituir, figuren totalment amortitzats i
deteriorats i el seu valor net és de zero euros.
PEDUI Benidorm-Finestrat
Comptabilitzat en dos epígrafs, “Immobilitzat material” i “Inversions immobiliàries”. El seu
desglossament per conceptes el mostrem en el quadre següent:
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Quadre 5. Composició del PEDUI Benidorm-Finestrat

Cost

Amortització
acumulada

Deterioració

Valor
comptable

10.578.833

0

-9.269.933

1.308.900

1.101.886

-1.101.886

0

0

Vials, glorietes, heliport

12.500.618

-4.992.390

-6.825.401

682.827

Construccions jardineria

4.587.465

-4.587.465

0

0

Altres instal·lacions i mobiliari

9.555.134

-8.087.064

-1.468.070

0

38.323.936

-18.768.805

-17.563.404

1.991.727

Terrenys

2.428.522

0

0

2.428.522

Construccions

6.259.500

-4.185.611

-151.485

1.922.404

Inversions immobiliàries

8.688.022

-4.185.611

-151.485

4.350.926

Total

47.011.958

-22.954.416

-17.714.889

6.342.653

Conceptes
Terrenys
Casetes d’obra

Immobilitzat material

La part que figura en “Inversions immobiliàries” són dues parcel·les d’aquest PEDUI que es
van incloure en un procés de pública subhasta però l’alienació de les quals va quedar
deserta (vegeu nota 7 de la memòria).
En un dels terrenys que figuren en l’immobilitzat material està situat un abocador clausurat
i per a extraure’n lixiviats s’ha formalitzat el contracte de l’expedient MT/001/20, comentat
en les excepcions de l’apartat 3.2 de l’Informe i que representa una despesa anual molt
significativa.
A més, es van cedir dos terrenys més, diferents de l’anterior, que també figuren en
l’immobilitzat material: un, a l’empresa pública Valenciana d’Aprofitament Energètic de
Residus, SAU (VAERSA) en 2001, per mitjà de la constitució d’un dret de superfície per 50
anys; i un altre, a una mercantil privada en 2013 per a la gestió i explotació a llarg termini
d’un ecoparc i d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), per 25 anys. De les dues
cessions, l’SPTCV ha percebut ingressos en 2020 per 63.091 euros.
Aquestes activitats són més pròpies d’altres empreses especialitzades de la Generalitat, que
integren el seu sector públic instrumental, així com de consorcis de residus.
Auditori Conservatori de Torrevella
L’Auditori Conservatori de Torrevella figura comptabilitzat en el compte “Altres
construccions” de l’epígraf “Immobilitzat material” amb un cost de 53.992.857 euros i una
amortització acumulada de 48.481.645 euros, de la qual cosa resulta un valor net
comptable de 4.840.671 euros. El seu lliurament a l’Ajuntament està previst per al 19 de
novembre de 2021, dada important de la qual no s’informa en la memòria.
L’Ajuntament de Torrevella va atorgar a l’SPTCV un dret de superfície, per un termini de 15
anys, sobre la parcel·la en què l’SPTCV ha construït l’Auditori. L’SPTCV s’encarrega del
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manteniment i conservació de les instal·lacions, així com de la supervisió del servei de
programació cultural licitat en 2017 per dos anys i prorrogat fins a 2021.
The Ocean Race
Els actius vinculats a aquesta activitat figuren registrats en l’epígraf de l“Immobilitzat
material” i el seu cost està integrat, principalment, per les instal·lacions del Museu The
Ocean Race al port d’Alacant. Incloem més informació sobre el contracte de l’Ocean Race
en l’apèndix 3 d’aquest informe.
Districte Digital de la Comunitat Valenciana
En 2018 es va posar en marxa aquest projecte, que pretén l’atracció d’empreses
consolidades o en projecció, a través d’un sistema públic d’incentius, i la recerca per mitjà
de licitació pública d’un soci tecnològic per a constituir una societat econòmica mixta amb
participació minoritària de l’SPTCV per a un centre de jocs i esports electrònics.
En l’informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització de legalitat de l’SPTCV en matèria
de contractació de l’exercici 2018 es posaven de manifest les excepcions i els aspectes més
importants dels contractes i activitats vinculades amb el projecte del Districte Digital. Pel
que fa a un d’aquells contractes, la selecció de soci privat, i a l’activitat de concessió
d’incentius, un resum de les excepcions és el següent:




Expedient DD/001/18. Selecció d’un soci privat que formarà part d’una societat de
responsabilitat limitada de nova creació per a la posada en marxa en el Districte Digital
d’Alacant d’un centre de jocs i esports electrònics.
-

SPTCV afirma que es necessita un soci majoritari, però no justifica per què ha de
ser majoritari. Considerem clau aquest aspecte, perquè com que la participació de
l’SPTCV és minoritària, la nova empresa no tindrà la consideració de societat
mercantil pública de la Generalitat i, per tant, no se subjectarà a la normativa
pressupostària i de control intern i extern de la llei d’hisenda.

-

El soci majoritari es va adjudicar a la mercantil privada GGTECH Entertaiment, SLU,
el 7 d’agost de 2018, i es preveia que aquesta empresa realitzara una aportació no
dinerària valorada en 750.000 euros. Aquesta aportació no estava adequadament
justificada en la data d’adjudicació.

Concessió d’incentius per a la promoció del Districte Digital.
-

L’SPTCV va tramitar aquests incentius sense ajustar-se a la legalitat vigent aplicable.

-

Durant 2018 es van concedir incentius a 42 empreses beneficiàries per un total
d’1.650.000 euros. La revisió d’una mostra de dotze expedients d’aquestes ajudes
va posar de manifest, entre altres qüestions, que cap de les empreses de la mostra
havia acreditat el compliment de tots els requisits i condicions per a ser
beneficiàries de les ajudes, i que l’SPTCV no havia adoptat les mesures procedents
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per a sol·licitar el reintegrament de les quantitats pagades a aquestes empreses, ni
de les altres ajudes que s’hagueren pagat en aquestes circumstàncies.
En aquesta fiscalització hem realitzat un seguiment d’aquestes qüestions i n’ha resultat el
que segueix:


Respecte a la nova societat limitada.
-



S’ha constituït en data 27 de maig de 2020 amb la denominació de “Do Dit
Entertaiment, SL”, en la qual l’SPTCV té una participació minoritària (45%), valorada
a 31 de desembre de 2020 en 539.962 euros, segons s’indica en la nota 9.b de la
memòria sobre les “Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini”.

Respecte a la concessió d’incentius.
-

L’SPTCV ha regularitzat algunes ajudes aprovades en 2018 i n’ha anul·lat 15 per un
total de 650.000 euros. Aquesta anul·lació s’ha comptabilitzat en els exercicis 2019
i 2020 per imports de 440.000 euros i 210.000 euros, respectivament, com a menor
despesa en el compte de “Serveis exteriors” del compte de pèrdues i guanys, la
qual cosa no és correcta, perquè s’haurien d’haver comptabilitzat com a ingressos
extraordinaris amb càrrec a “Resultats d’exercicis anteriors”.

-

De les ajudes aprovades, s’han pagat 830.000 euros i estan pendents de pagament
130.000 euros, que figuren en el compte de “Diversos creditors” del passiu corrent
del balanç a 31 de desembre de 2020.

-

S’han iniciat els tràmits per a reclamar a cinc de les empreses beneficiàries, que no
han complit els requisits, el reintegrament de les ajudes pagades per un total de
150.000 euros, a les quals tampoc se’ls abonaran els 50.000 euros que estaven
pendents de pagament. L’SPTCV podria comptabilitzar ingressos extraordinaris per
un total de 200.000 euros en la mesura que prosperen aquestes reclamacions, i en
els exercicis corresponents.

Les activitats del Districte Digital es desenvolupen en tres locals del complex Ciutat de la
Llum i en un local arrendat en l’estació marítima d’Alacant. A més, està tramitant-se l’ús
d’un cinqué local, també en l’estació marítima d’Alacant, el contracte d’obres del qual s’ha
adjudicat el 22 de març de 2021 per 10,7 milions d’euros (més IVA), a més del contracte de
projecte bàsic i execució formalitzat en 2020 per 190.000 euros (més IVA).
Centre Cultural de Benidorm (immobilitzat material en curs)
L’Ajuntament de Benidorm va atorgar a l’SPTCV un dret de superfície sobre la parcel·la en
què l’SPTCV està construint el Centre Cultural. En 2018 es va resoldre el contracte amb
l’adjudicatari de l’obra inicial i es va subscriure un nou conveni amb l’Ajuntament de
Benidorm, la finalitat del qual és canviar el títol sobre la parcel·la al de concessió demanial.
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Durant 2020, les certificacions d’obra de la construcció d’aquest edifici han ascendit a
4.934.960 euros, que representen la major part de les altes de l’immobilitzat material en
curs (vegeu quadre de la nota 6 de la memòria), que sumen un total de 5.138.242 euros.
La construcció del Centre Cultural de Benidorm figura comptabilitzada en el compte
“Immobilitzat en curs” dins de l’epígraf d’”Immobilitzat material” de l’actiu no corrent del
balanç, amb un valor de cost de 27.887.242 euros. El valor comptable net de la construcció
és, no obstant això, de zero euros, ja que l’SPTCV segueix la pràctica de comptabilitzar
simultàniament una deterioració pel valor de cost activat, a causa del futur lliurament de
l’edifici a l’Ajuntament de Benidorm, una vegada acabat. Considerem que la
comptabilització practicada per l’SPTCV no és correcta per les raons següents:


La normativa comptable estableix que l’actiu no corrent comprén els actius destinats a
ús propi que serveixen de manera duradora en les activitats de l’empresa. Els acords
subscrits entre l’SPTCV i l’Ajuntament de Benidorm suposen que l’edifici, una vegada
acabat, serà entregat a l’Ajuntament de Benidorm, i que l’SPTCV no donarà cap ús a les
obres. Ateses les característiques de l’operació, l’SPTCV hauria d’haver aplicat els criteris
comptables de les empreses immobiliàries i comptabilitzar aquesta obra en l’epígraf
d’“Existències” de l’actiu corrent del balanç. Aquest fet comportaria reclassificar els
27.887.242 euros de cost i de deterioració que figuren comptabilitzats en l’epígraf
d’“Immobilitzat material” en els comptes corresponents de l’epígraf d’“Existències”, si
bé aquesta reclassificació no té efecte en les xifres del balanç a 31 de desembre de
2020 ni en el resultat del compte de pèrdues i guanys d’aquest any.



La informació sobre aquest projecte en la memòria és insuficient ja que no esmenta el
seu objecte, els criteris pels quals es registra en l’immobilitzat material, el grau d’avanç
de l’obra ni les condicions del seu lliurament a l’Ajuntament.

Projectes sense funcionament
Cridem l’atenció sobre altres projectes que ha iniciat l’SPTCV, però que no estan en
funcionament a 31 de desembre de 2020, i que han suposat el desemborsament amb
costos importants, si bé el seu valor net comptable és zero per estar totalment deteriorats:


L’epígraf d’”Immobilitzat intangible” inclou el compte “Despeses de posada en marxa”
en què figuren tres projectes, amb un cost conjunt d’1.064.618 euros. Aquests projectes
es desglossen en la nota 5 de la memòria i són els següents: “Museu Futbol FIFA”,
“Esfera Armil·lar” i “Ciutat de les Llengües”.



El compte d’”Immobilitzat material en curs” comprén quatre projectes amb un cost
conjunt de 6.718.024 euros. No es desglossen en la memòria però sí que n’incloem la
informació en el quadre 2 d’aquest apartat.

2. ALTRES OBSERVACIONS
1.

“Deutors diversos”. El seu import d’1.306.796 euros inclou 278.162 euros a cobrar de
l’Ajuntament de Torrevella. Aquest Ajuntament ens ha confirmat que el saldo és de

28

Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU.
Exercici 2020

3.021 euros. L’SPTCV no ha elaborat una conciliació, la qual cosa suposa una limitació
a l’abast del nostre treball.
2.

Nota inexistent sobre “Actius o unitats d’explotació o servei no generadors de fluxos
d’efectiu”. L’SPTCV construeix o gestiona infraestructures o presta serveis públics
utilitzant actius no generadors de fluxos d’efectiu. La memòria dels comptes anuals de
2020 no inclou la nota obligatòria per a aquests casos, en la qual ha d’informar-se de
quins són per la seua naturalesa i, especialment, sobre els successos i circumstàncies
que han portat al reconeixement o a la reversió de les pèrdues per deterioració.

3.

“Provisions a curt termini”. Del seu import d’1.853.628 euros, la partida més significativa
és per 1.628.724 euros derivada d’un litigi amb un consorci. No n’hi ha informació en
la memòria.

4.

“Altres entitats participades”. La nota 9.b de la memòria indica que l’SPTCV forma part,
juntament amb altres entitats públiques, del Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017, Volta
al Món a Vela. Els estatuts d’aquest consorci estableixen que l’SPTCV n’assumirà el
finançament així com les eventuals pèrdues que puguen derivar-se de la seua
liquidació, sense que corresponga cap obligació d’aquest caràcter a les altres entitats
consorciades. L’SPTCV ens ha informat que el consorci no té cap activitat i que la seua
liquidació no suposarà cap despesa per a l’SPTCV, si bé aquesta circumstància no la
podem verificar fins que no se’ns aporte l’acord dels ens consorciats sobre la liquidació
i extinció del consorci.

5.

“Informació sobre el medi ambient”. La nota 25 de la memòria no inclou una menció a
l’activitat de retirada dels residus que es generen en l’abocador clausurat situat en una
de les parcel·les de l’àmbit del PEDUI Benidorm-Finestrat.

6.

Efectes de la COVID-19. La memòria no inclou informació sobre els efectes derivats
d’aquesta pandèmia, que són importants, principalment, sobre els ingressos per
arrendaments en el Districte Digital i sobre l’ús de les instal·lacions del complex de
Ciutat de la Llum.

7.

Els comptes anuals de 2020 presenten certes deficiències formals d’elaboració, entre
les quals podem assenyalar que el balanç i el compte de pèrdues i guanys mostren
epígrafs i apartats que no tenen saldo, i contenen referències errònies a notes de la
memòria. Aquests defectes han d’esmenar-se en els comptes anuals de 2021.
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1. NORMATIVA APLICABLE
El règim aplicable a l’SPTCV és el corresponent als poders adjudicadors que no són
Administració pública. En l’LCSP, aquest règim està descrit en el títol I del llibre tercer.
El perfil de contractant de l’SPTCV està situat en la seua pàgina web institucional amb un
enllaç a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
L’únic òrgan de contractació de l’SPTCV és el director general, segons poders atorgats pel
Consell d’Administració de 24 de novembre de 2015.
L’SPTCV no ha comptat amb normes internes de contractació. Ha sigut el 5 d’abril de 2021
quan l’òrgan de contractació ha aprovat una norma interna denominada “Instruccions
internes de contractació SPTCV: Línies generals” com a marc jurídic complementari de la
seua gestió contractual. Aquesta norma no està publicada en la pàgina web de l’SPTCV. En
la seua revisió hem observat que la composició de l’òrgan d’assistència és objecte de
publicació per a cada expedient, però considerem que haurien d’establir que tinga un
nombre mínim de tres membres, entre els quals s’incloguen persones de la mateixa entitat
amb competències en matèria d’assessorament jurídic i de control economicofinancer.

2. INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTES
La informació sobre els contractes de l’exercici 2020 l’hem obtinguda del certificat signat el
27 de gener de 2021 pel director general de l’SPTCV, en compliment de les obligacions
imposades per l’article 132.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector
Públic Instrumental i de Subvencions.
El resum és el següent (els imports són sense IVA):
Quadre 6. Certificació de contractes per l’SPTCV
Contractes

Nre. de contractes

Import adjudicació

Oberts

27

4.519.446

Prorrogats

20

2.143.140

8

1.068.589

Modificats

10

205.309

Menors (amb expedient i sense)

35

175.139

Exclosos de l’LCSP

79

44.533

179

8.156.156

Vigents en 2020 i subjectes a l’LCSP

61

20.183.792

Vigents en 2020 i exclosos de l’LCSP

155

19.803.692

Formalitzats en exercicis anteriors

216

39.987.484

Total

395

48.143.640

Adquisició centralitzada

Formalitzats en 2020
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Els contractes oberts formalitzats en l’exercici 2020 presenten el resum següent per tipus:
Quadre 7. Contractes oberts formalitzats en 2020
Tipus de
contracte

% sobre total

Nombre de
contractes

Import

Nre.

Import

Obres

1

721.787

4%

16%

Subministraments

1

148.000

4%

3%

Serveis

25

3.649.659

92%

81%

Total

27

4.519.446

100%

100%

La resta dels contractes formalitzats en 2020 mostra la classificació següent:
Quadre 8. Resta de contractes formalitzats en 2020
Tipus de contracte

Nombre

Import

Serveis

20

2.143.140

Prorrogats

20

2.143.140

Serveis

2

147.035

Subministraments

6

921.553

Adquisició centralitzada

8

1.068.589

Serveis

8

195.989

Subministraments

1

9.320

Obres

1

0

Modificats

10

205.309

Serveis

19

112.717

Subministraments

3

20.729

Obres

4

38.932

Menors sense expedient

9

2.761

Menors

35

175.139

Coworking

78

32.533

1

12.000

79

44.533

152

3.636.710

Arrendament
Exclosos de l’LCSP
Total
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3. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ REVISATS
Dels contractes inclosos en les relacions certificades, n’hem seleccionat la mostra que es
detalla en el quadre següent, que representa un 37,2% de l’import total dels contractes
formalitzats en 2020 i un 71% dels formalitzats en exercicis anteriors.
Quadre 9. Mostra de contractes revisats
% sobre el total
certificat

Nombre de
contractes

Import

Nre.

Import

Oberts

7

2.398.602

25,9%

53,1%

Prorrogats

1

471.811

5,0%

22,0%

Adquisició centralitzada

0

0

0,0%

0,0%

Modificats

3

121.387

30,0%

59,1%

Menors

2

22.084

5,7%

12,6%

Exclosos LCSP

4

17.717

5,1%

39,8%

17

3.031.601

9,5%

37,2%

Vigents en 2020 i subjectes a l’LCSP

3

10.685.306

4,9%

52,9%

Vigents en 2020 i exclosos de l’LCSP

6

17.709.707

3,9%

89,4%

Formalitzats en exercicis anteriors

9

28.395.013

4,2%

71,0%

26

31.426.614

6,6%

65,3%

Contractes

Formalitzats en 2020

Total

Els detalls dels contractes fiscalitzats els desglossem en els quadres següents.
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Quadre 10. Mostra de contractes oberts
Tipus

Codi

Objecte

Import

Serveis

MT/001/20

Tractament i retirada de lixiviats i altres tasques en l’antic
abocador de Benidorm-Finestrat

819.612

Obres

DD/007/20

Reforma de l’edifici de restauració de Ciutat de la Llum per a
oficines del Districte Digital Comunitat Valenciana

721.787

Serveis

DD/005/20

Agència de mitjans per a la difusió pública de campanyes de
publicitat institucional del Districte Digital Comunitat Valenciana

300.000

Serveis

DD/009/19

Coordinació, control i diversificació i desenvolupament de noves
activitats del Districte Digital Comunitat Valenciana

327.206

Serveis

DD/005/19

Redacció del projecte bàsic i d’execució del Districte Digital al
moll 5 del Port d’Alacant

190.000

Serveis

PTV/001/20 Assessorament en matèria fiscal

Serveis

DD/013/19

Captació, adhesió i seguiment del programa partners i
col·laboradors del Districte Digital Comunitat Valenciana
Total

30.000
9.997
2.398.602

Codis: MT: Manteniment; PTV: Projectes temàtics de València; DD: Districte Digital; MTA:
Manteniment d’Alacant; AT: Auditori de Torrevella; CCB: Centre Cultural de Benidorm; CM: Contracte
menor; COW: Arrendaments d’espais del Districte Digital.

Quadre 11. Mostra de contractes prorrogats
Tipus

Codi

Servei

MTA/001/19

Objecte

Import

Manteniment i gestió integral de serveis en les instal·lacions del
complex Ciutat de la Llum. Pròrroga 12 mesos

471.811

Quadre 12. Mostra de contractes modificats
Tipus

Codi

Objecte

Import

Servei

AT/001/20

Manteniment i reparació per ús d’espai per a Conselleria
d’Educació per a necessitats espais educatius

75.115

Servei

MTA/001/17

Reparacions imprevistes posada en servei edifici 2 per a ús
Conselleria Innovació

46.272

Obra

CCB/003/19

Obres del Centre Cultural de Benidorm Fase I. Cessió contracte

0

Total

121.387
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Quadre 13. Mostra de contractes menors
Tipus

Codi

Objecte

Import

Servei

CM/023/20

Redacció d’un informe d’anàlisi del mercat immobiliari en l’àmbit
de l’espai d’influència del port i el seu entorn

12.000

Servei

CM/016/20

Redacció de projectes i direccions facultatives
legalitzacions del Conservatori de Torrevella

10.084

de

les

Total

22.084

Quadre 14. Mostra de contractes exclosos de l’LCSP
Codi
DD/017/20

Objecte

Import

Arrendament de l’espai situat en l’edifici d’oficines i del centre d’estudis per
a explotació d’una cafeteria del Districte Digital

12.000

COW/016/19

Novació reducció espais renúncia fase 1

COW/008/19

Novació contracte prestació serveis coworking ampliació espais

COW/072/19

Pròrroga contracte prestació serveis coworking

5.242
475
0

Total

17.717

Quadre 15. Mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors, vigents en 2020
Tipus

Codi

Objecte

Obra

CCB/003/19

Servei
Servei

Import

Execució de les obres del Centre Cultural de Benidorm, fase 1

9.017.124

AT/003/17

Programació cultural i musical de l’Auditori de Música de
Torrevella

1.650.182

PTA/007/19

Representació i defensa jurídica de l’SPTCV davant jurisdicció
contenciosa administrativa

18.000

Total

10.685.306

Quadre 16. Mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors, vigents en 2020 i
exclosos de l’LCSP
Codi

Objecte

Import

VOR

Novació modificativa del contracte subscrit en 2016 per a dues
edicions de l’esdeveniment Alacant Port d’Eixida. 14a i 15a edició

Cessió

Cessió edifici producció núm. 2 implantació Conselleria Innovació

Cessió

Cessió parcel·la del PEDUI Benidorm-Finestrat

Dret superfície

Concessió dret de superfície ecoparc i segellament abocador

2.492.920

DD/008/19

Arrendament planta baixa estació marítima port d’Alacant

1.699.920

PT0023

Dret d’ús i explotació de l’EDAR del PEDUI de Benidorm
Total

13.500.00
0
6.867

10.000
17.709.707
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4. OBSERVACIONS ADDICIONALS ALS FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB
EXCEPCIONS
La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats incompliments significatius de
la normativa aplicable que hem descrit en l’apartat “Fonaments de l’opinió amb excepcions
sobre la contractació” de l’Informe. Altres aspectes que hem observat en la revisió, i que
també hauran de tindre en compte els responsables de l’SPTCV, els comentem a
continuació.

4.1. De caràcter general o comú a diversos dels contractes revisats
Contractes oberts


Anunci de formalització dels contractes (article 154 de l’LCSP). L’SPTCV no publica en
el seu perfil de contractant la formalització dels contractes, juntament amb el contracte
corresponent. Per als contractes subjectes a regulació harmonitzada, l’anunci de
formalització s’ha de publicar, a més, en el Diario Oficial de la Unión Europea.



Les notificacions de l’acord d’adjudicació que es realitzen a través de la Plataforma de
Contractació del Sector Públic consisteixen bàsicament a comunicar la resolució
d’adjudicació i no contenen tota la informació prevista en l’article 151.2 de l’LCSP,
especialment, les característiques de la proposició de l’adjudicatari determinants del fet
que haja sigut seleccionada l’oferta d’aquest amb preferència a la resta de licitadors les
ofertes dels quals han sigut admeses, de manera que permeta als interessats en el
procediment interposar recurs prou fundat contra la decisió d’adjudicació.

Modificats


No s’ha reajustat l’import de la garantia del contracte inicial, fet que incompleix el que
es disposa en l’article 109.3 de l’LCSP (99.3 del TRLCSP). Expedients AT/001/20 i
MTA/001/17.

4.2. De caràcter específic sobre els contractes revisats
Expedient DD/005/19. Redacció del projecte bàsic i d’execució del Districte Digital al moll
5 del Port d’Alacant


No consta que l’òrgan de contractació haja cuidat que el preu siga adequat per al
compliment efectiu del contracte per mitjà de la correcta estimació de l’import, atenent
el preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació, tal
com estableix l’article 102.3 de l’LCSP.

Expedient DD/009/19. Servei de coordinació, control i diversificació i desenvolupament
de noves activitats del Districte Digital Comunitat Valenciana


L’elecció de la fórmula per a valorar els criteris avaluables de manera automàtica no
està justificada en l’expedient i això incompleix el que es disposa en l’article 146.2.b de
l’LCSP. Encara que l’aplicació de la fórmula no ha afectat el resultat final de l’adjudicació
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en aquest expedient, el seu disseny desincentiva i limita les possibles baixes i no resulta
coherent amb el principi d’economia en la gestió dels fons públics.


No queda justificat en l’expedient que la part del preu consistent en el cost dels salaris
de les persones empleades per a executar-lo, que representa el 83% del total del preu,
s’haja estimat a partir del conveni laboral de referència, tal com estableix l’article 100.2
de l’LCSP.

Expedient DD/013/19. Serveis de captació, adhesió i seguiment del programa partners i
col·laboradors del Districte Digital Comunitat Valenciana


Un dels criteris de valoració la quantificació del qual depén d’un judici de valor, amb
una valoració de 5 punts sobre 100, no està vinculat a l’objecte del contracte, fet que
incompleix el que es disposa en l’article 145.5.a de l’LCSP.



S’ha superat el termini de set dies establit en l’article 159.4.e de l’LCSP per a la valoració
dels criteris d’adjudicació per mitjà de l’emissió de l’informe tècnic corresponent.

Expedient AT/001/20. Manteniment integral d’instal·lacions i revestiments exteriors de
l’Auditori de Torrevella. Modificat per a manteniment i reparació d’espai per a ús de la
Conselleria d’Educació


No s’ha respectat el termini de cinc dies per a la publicació de la modificació del
contracte des de la data de formalització, tal com estableix l’article 207.3 de l’LCSP, ja
que l’anunci de modificació es publica el 15 de setembre de 2020 i la data de
formalització és del 7 de setembre de 2020. Tampoc consten les al·legacions del
contractista en l’anunci de modificació del contracte, tal com estableix aquest article.

Expedient CCB/003/19. Obres del Centre Cultural de Benidorm, fase 1


Si bé l’SPTCV ha corregit la fórmula utilitzada per a valorar el criteri preu en els
contractes licitats l’any 2020, en aquest contracte de 2019 encara va utilitzar una
fórmula que no és admissible ja que atorga punts a les ofertes sense baixa i no permet
que siga efectiva la importància relativa concedida en el plec a l’oferta econòmica, en
relació amb els altres criteris de valoració. Aquest fet, no obstant això, no ha afectat el
resultat final de l’adjudicació. En l’expedient no es justifica l’aplicació d’aquesta fórmula,
fet que incompleix el que es disposa en l’article 146.2.b de l’LCSP.

Expedient PTV/001/20. Assessorament en matèria fiscal


El valor estimat del contracte no preveu els honoraris pels recursos econòmics d’ordre
fiscal previstos en el plec com a major valor, fet que incompleix el que s’estableix en
l’article 101 de l’LCSP.
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Contracte de l’Ocean Race, edicions 14a i 15a
Antecedents
En l’informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització de legalitat de l’SPTCV en matèria
de contractació de l’exercici 2018 es posaven de manifest els aspectes més importants
d’aquest contracte, que podem resumir com segueix:


Per acord del Consell de data 17 de juny de 2016 es va acordar autoritzar l’SPTCV i la
Generalitat, en condició d’avalista, per a la subscripció amb la mercantil Volvo Ocean
Race, SLU, del contracte denominat “Contracte de Port d’Eixida” per a la celebració a
Alacant de les edicions 14a (2020-2021) i 15a (2023-2024) de la regata transoceànica
la marca de la qual és Volvo Ocean Race. El contracte es va formalitzar el mateix dia en
què va ser autoritzat pel Consell. Posteriorment, Volvo Ocean Race, SLU va comunicar
que havia venut els seus drets de la regata a la mercantil Atlant Ocean Racing Spain,
SLU, filial espanyola de l’anglesa Atlant Ocean Racing Abe, i es plantegen determinades
modificacions al contracte signat en 2016.



El Consell va acordar, el 28 de desembre de 2018, autoritzar l’SPTCV per a subscriure
una novació modificativa del contracte signat el 17 de juny de 2016, que comprén les
següents modificacions principals: Volvo Ocean Race cedeix la seua posició contractual
a Atlant Ocean Racing Spain, SLU; s’elimina la condició d’avalista de la Generalitat, si
bé l’SPTCV ha d’aportar una garantia bancària de 7.000.000 d’euros; es regulen canvis
en el preu a pagar per l’SPTCV; la nova marca de la regata és The Ocean Race, i les
seues edicions 14a i 15a se celebraran en 2021-2022 i 2025-2026, respectivament;
s’elimina el compromís de l’SPTCV d’assegurar la participació d’una embarcació
espanyola en les regates. El contracte de novació i modificació es va formalitzar amb
data 30 de gener de 2019.



El modificat signat en 2019 estipula que l’SPTCV pagarà una “taxa de l’amfitrió” per
import de 6.500.000 euros per a la 14a edició i de 7.000.000 d’euros per a la 15a edició,
la qual cosa suma un total de 13.500.000 euros. Aquesta taxa no serà reemborsable si
l’“impacte econòmic” de cada esdeveniment supera els 50 milions d’euros; per davall
d’aquesta xifra i, en funció del seu import, serà parcialment o totalment reemborsable.
El terme “impacte econòmic” es defineix en el contracte com l’impacte econòmic total
estimat de la celebració de les regates sobre el PIB espanyol. Aquest impacte ha sigut
calculat per una empresa externa –contractada pel mateix soci privat–, que en els seus
informes el quantifica per a les tres últimes edicions de les regates (2011, 2014 i 2017)
en 111 milions d’euros, 89 milions d’euros i 96 milions d’euros, respectivament. Per la
seua banda l’SPTCV va contractar l’IVIE perquè calculara l’impacte de la regata de 2017,
i en l’informe d’aquesta empresa es quantifica en 61 milions d’euros.



Des del punt de vista intern de l’SPTCV, és important assenyalar que l’organització i
celebració de les tres edicions anteriors de la regata (2011, 2014 i 2017) ha comportat
l’assumpció d’unes despeses molt majors que els ingressos, de manera que s’han
obtingut resultats negatius pels tres esdeveniments.
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L’informe de la Sindicatura va incloure com a excepcions les qüestions següents d’aquest
contracte:


El contracte signat en 2016 se subjecta, per la voluntat de les parts, al règim jurídic de
la legislació anglesa. En opinió de la Sindicatura, la clàusula d’imposició d’un règim
jurídic alié a l’espanyol no és favorable per als interessos de l’SPTCV i de la Generalitat,
ja que comporta una certa inseguretat jurídica tractant-se d’un contracte que s’executa
a Espanya; en tal sentit, considerem que hauria sigut més adequat estipular l’aplicació
del dret espanyol. Aquesta circumstància també ha implicat que la modificació del
contracte que s’ha subscrit el 30 de gener de 2019 s’haja tramitat sense aplicar l’LCSP.



La clàusula 6 del modificat preveu el calendari de pagaments de les taxes de les dues
edicions, que es realitzen íntegrament abans de celebrar-se les regates. No s’estipula
que l’amfitrió aporte cap garantia a l’SPTCV per aquests pagaments anticipats (requisit
que sí que hauria sigut exigible d’acord amb la normativa espanyola), la qual cosa
representa una debilitat significativa de la posició contractual de l’SPTCV.

Fiscalització de l’exercici 2020
El total pagat per l’SPTCV fins a 31 de desembre de 2020 ascendeix a 1.950.000 euros,
corresponents a les tres primeres quotes de la 14a edició, totes les quals pagades durant
2019. Quant a la garantia, l’SPTCV va constituir en 2019 un depòsit bancari a termini fix per
7.000.000 d’euros a favor de l’entitat Atlant Ocean Racing Spain, SLU.
El reflex comptable de les operacions d’aquest contracte en els comptes anuals de l’SPTCV
de l’exercici 2020 és el següent:
 Informació del contracte. Es limita a l’últim paràgraf de la nota 1 de la memòria “Activitat
de l’empresa”.
 Pagaments del contracte. La quantitat d’1.950.000 euros figura comptabilitzada en el
compte “Fiances constituïdes a llarg termini”, dins de l’epígraf “Inversions financeres a
llarg termini” de l’actiu del balanç. En la nota 9.a de la memòria (pàgina 28) s’indica que
aquests pagaments són ”periodificació d’una despesa anticipada”.
 Garantia del contracte. El depòsit a termini fix de 7.000.000 d’euros figura comptabilitzat
en el compte “Altres actius a curt termini”, dins de l’epígraf “Inversions financeres a curt
termini” de l’actiu del balanç. En la nota 9.b de la memòria (pàgines 35-36) tan sols
s’indica que “està constituït principalment per IPF”, i en la nota 17, “Garanties i altres
passius contingents”, s’esmenta que l’SPTCV va constituir en 2013 un “aval bancari” per
10.000.000 d’euros per aquest contracte, que ha sigut reduït a 7.000.000 d’euros per la
novació de 2019.
Fets posteriors
a) Amb data 11 de gener de 2021 s’ha subscrit un nou conveni de modificació del
contracte entre l’SPTCV i The Ocean Race 1973 SLU (nova denominació adoptada en
2019 per Atlant Ocean Racing Spain, SLU), amb importants variacions. D’aquest conveni

39

Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU.
Exercici 2020

no s’ofereix informació en la memòria dels comptes anuals de 2020. Un resum del
conveni és el següent:


Les dues parts, amb motiu de l’impacte de la COVID-19, acorden un nou
ajornament de les regates de la manera següent: la 14a edició es programa per a
2022-2023 i la 15a edició es programa per a 2026-2027.



Respecte al preu del contracte (la taxa de l’amfitrió), s’estableix que, una vegada
desemborsat i finalitzat cada esdeveniment, es mesurarà el seu “impacte econòmic”
de manera que haurà de reemborsar-se íntegrament a l’SPTCV si aquest impacte
és per a cada regata inferior a 25 milions d’euros, o reemborsar-se en un 20% si és
inferior a 50 milions d’euros. Aquesta obligació de reemborsament no s’aplica per
a un supòsit de força major que comporte un impediment per al compliment del
contracte.



De la taxa de l’amfitrió de la 14a edició, falta pagar per l’SPTCV la quantitat de
4.455.000 euros, que s’abonarà en tres terminis, entre l’1 de març de 2021 i l’1 de
març de 2022, per un total de 4.550.000 euros. Hem d’assenyalar que no s’explica
en el conveni a què és deguda la diferència de 95.000 euros entre els dos imports.
En la data de redactar-se aquest informe, l’SPTCV no havia realitzat el pagament
de la quota que vencia l’1 de setembre de 2021, per 1.625.000 euros.



La taxa de la 15a edició, per 7.000.000 d’euros, s’abonarà en sis quotes des de l’1
de desembre de 2023 fins a l’1 de juny de 2026, incrementades en l’índex de preus
al consum (IPC).



Compartim l’opinió de l’Advocacia General de la Generalitat i de la IGG, en els seus
informes respectius de 10 d’octubre i 12 de desembre de 2018, emesos durant la
tramitació de la modificació subscrita en 2019, que la revisió del preu amb l’IPC no
compleix els principis i criteris de l’ordenament jurídic espanyol.



No consta que el Consell haja aprovat aquesta modificació.



El tractament comptable d’aquest contracte per l’SPTCV en els comptes anuals de
l’exercici 2020 és una de les excepcions de l’apartat 2.2 del nostre informe.

b) Creació de la Comissió Interadministrativa. En el BOE de 23 d’octubre de 2021 s’ha
publicat el conveni entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, el Consell Superior
d’Esports, la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament d’Alacant, l’Autoritat Portuària
d’Alacant, la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU, i la Fundació
de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al Món a Vela, per a la
creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interés
públic “Alacant 2021. Eixida Volta al Món a Vela”. Aquest conveni conté clàusules molt
importants, entre les quals podem resumir:


L’SPTCV s’encarregarà de la realització material dels actes i activitats que es deriven
de l’execució del programa per a la celebració de l’esdeveniment d’excepcional
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interés públic “Alacant 2021. Eixida Volta al Món a Vela”, juntament amb la
Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida.


El finançament del programa correspondrà íntegrament a la Fundació de la
Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida conformement als acords aconseguits
amb l’SPTCV. Les dues entitats assumiran les pèrdues eventuals que del programa
de suport es pogueren produir.



La Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida assumeix la condició
de destinatària i administradora de les donacions que es realitzen per a l’execució
del programa de suport a l’esdeveniment.

Sobre la Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida considerem
important destacar el següent:


Sembla deduir-se que la Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida
que menciona el conveni de 2021 és la mateixa que la Fundació de la Comunitat
Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al Món a Vela que es va integrar en el
Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017 Volta al Món a Vela.



En el nostre informe de fiscalització sobre el Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017
Volta al Món a Vela vam posar de manifest que la Fundació de la Comunitat
Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta al Món a Vela va ser constituïda el 31
de març de 2014 per una mercantil privada i es va integrar com a membre del
Consorci, a més de ser 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, per mitjà de l’Acord de 13 de juliol de 2016,
es va establir 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 també del control extern que competeix a la Sindicatura de
Comptes sobre aquestes entitats. Tampoc està sotmesa a la normativa de
contractació pública.
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L’SPTCV ha aportat a la Sindicatura, el 19 de maig de 2020, un escrit en què indica les
mesures adoptades en relació amb l’últim informe específic realitzat per la Sindicatura,
corresponent a l’exercici 2018. Pel que fa a les recomanacions contingudes en aquest
informe, es mostren en el quadre següent amb els comentaris relatius al seguiment realitzat
i la situació actual:
Quadre 17. Seguiment de recomanacions d’informes anteriors
Recomanacions

Situació actual

De la fiscalització de la contractació, exercici 2018
Aprovar unes instruccions o normes internes que regulen la preparació dels
contractes no SARHA.

Aplicada (en
2021)

Programar l’activitat de contractació pública que es desenvoluparà en
exercicis posteriors, per a donar compliment adequat al que es disposa en
l’article 28.4 de l’LCSP, per mitjà de l’anunci d’informació prèvia previst en
l’article 134 de l’LCSP.

Aplicada
parcialment

Analitzar les raons de l’escassa concurrència a determinades licitacions. En
aquest sentit, l’SPTCV ha d’adoptar mesures efectives per a previndre,
detectar i solucionar els possibles conflictes d’interessos, tal com requereix
l’article 64 de l’LCSP. En aquesta mesura s’ha d’incloure igualment tot el
personal que participa en el procés de contractació.

Aplicada

La determinació i valoració dels criteris d’adjudicació són fites essencials en
els processos de contractació, per la qual cosa han d’establir-se els
mecanismes de control intern adequats perquè el seu objecte siga efectiu i
complisquen els requisits legals.

Aplicada

Posar en pràctica mètodes de control efectius perquè el personal
responsable de l’SPTCV duga a terme un seguiment adequat de l’execució
dels contractes ateses les clàusules dels plecs.

Aplicada

En cas que s’accepten ofertes amb baixes anormals, analitzar la conveniència
d’exigir garanties complementàries com estableix l’article 107.2 de l’LCSP.

Aplicada

La solvència econòmica i financera requerida als licitadors ha de resultar
proporcional a l’objecte contractual (article 87.4 de l’LCSP), sense que siga
obstacle a la participació de les petites i mitjanes empreses.

No Aplicada

Ampliar el contingut informatiu de la memòria en els aspectes que
esmentem en l’apèndix 1, especialment sobre els principals components
dels resultats de l’exercici dels projectes més importants que emprén
l’SPTCV.

No aplicada

D’exercicis anteriors
Realitzar un inventari de l’immobilitzat, així com avaluar al tancament de
cada exercici si hi ha indicis de deterioració d’aquest.

No aplicada

Com a resum general, podem concloure que, de les nou recomanacions que figuraven en
l’informe de 2018, l’SPTCV n’ha implantat totalment cinc, parcialment una i en té tres
pendents d’implantar.
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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 de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe de fiscalització es va discutir
amb els responsables de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU
perquè en tingueren 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 que en fa 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 tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització
corresponent a l’exercici 2020, 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 considerat 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 II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat
que se n’ha emés i que ha servit perquè la 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 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim
Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2021 d’aquesta institució, el Consell de la
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 15 de desembre de 2021, va aprovar aquest
informe de fiscalització.
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Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA, S.A.U. EJERCICIO 2020.

2. AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES
El borrador de informe de fiscalización de cuentas de la SPTCV incorpora una
serie de salvedades y limitaciones al alcance que no fueron informadas en el informe
de auditoría de cuentas anuales realizada por la firma de auditoría contratada por la
Intervención de Cuentas de la Generalitat, Russell Bedford Martínez y Ojeda Auditores,
s.l., de fecha 16 de junio de 2021. La única salvedad que el auditor indicó en su informe
de auditoría de cuentas anuales correspondía con un pago que realizó la sociedad
durante el ejercicio 2020 y que fue reintegrado varias semanas después, no teniendo
ningún efecto en las cuentas de la sociedad. El borrador de fiscalización de cuentas de
la Sindicatura de Cuentas, para el mismo ejercicio y mismos aspectos contables, indica
9 salvedades y/o limitaciones al alcance, por lo que esta sociedad se encuentra en
franca indefensión jurídica al no tener un criterio cierto sobre la contabilidad de la
mercantil. Evidentemente no puede haber dos criterios contables para un mismo
hecho económico por lo que la SPTCV quiere tener la seguridad necesaria para poder
formular las futuras cuentas anuales del ejercicio 2021 sin que exista una discrepancia
entre los criterios indicados por la auditoría de cuentas realizada por la Intervención de
Cuentas de la Generalitat a través de la firma de auditoría externa y el criterio indicado
por la Sindicatura de Cuentas.
En todo caso la SPTCV quiere dejar constancia de las siguientes alegaciones al
borrador de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas:

PRIMERA ALEGACIÓN
2.2 Fundamentos de la opinión con salvedades
Apartado 2.2 del borrador del informe, página 3
Contrato de la regata transoceánica The Ocean Race, ediciones 14ª y 15ª
Según indica la Sindicatura de Cuentas la valoración inicial debiera tener en
cuenta la normativa contable aplicable a la organización de acontecimientos
deportivos, resolución de 28 de mayo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría

de Cuentas por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir
en la memoria del inmovilizado intangible, norma séptima.
Esto implicaría que la sociedad debió contabilizar en el ejercicio 2016, en una
cuenta del inmovilizado intangible, el valor de coste o precio de adquisición de los
derechos objeto del contrato por 13,5 millones de euros con abono al epígrafe del
pasivo Deudas a largo plazo.
Esto supondría que en el momento de la firma del contrato por las ediciones
14ª y 15ª, año 2016, la sociedad debiera reconocer un incremento de su balance por el
total de los cánones por 13,5 millones de euros.
Ante esto debemos plantearnos varias cuestiones:
a) Si el valor de los fees cumple con la definición de activo
b) Si el importe a abonar a la entidad The Ocean Race 1973 está incluida en
la posible activación como intangible de la resolución del ICAC
c) Si al activar el importe de los fees se cumple con el principio de
correlación de ingresos y gastos

La primera de las cuestiones debe conectarse con el contrato firmado entre la
SPTCV y la empresa titular de los derechos de organización de la regata transoceánica
Ocean Race. Así el contrato denominado Acuerdo de sede de acogida firmado en junio
de 2016, establece las condiciones a cumplir por las partes.
El objeto del contrato es designar al Puerto de Alicante como sede de la salida
de la Regata transoceánica Ocean Race para dos nuevas ediciones que tendrá lugar,
inicialmente, en los años 2020 y 2023, evento sobre el que THE OCEAN RACE 1973,
S.L., dispone de los derechos en exclusiva. Esta designación conlleva varias
obligaciones a cargo de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana,
S.A.U.
Por medio del contrato y posteriores modificaciones se fijan los términos en los
que el Puerto de Alicante, será sede de las ediciones 14ª (2022) y 15ª (2026) de la
Regata Ocean Race, principalmente:
•

Canon o derechos de anfitrión y plazos de pago: SPTCV debe de abonar un
canon de 6,5 y 7 millones de euros respectivamente, IVA no incluido. El
importe del canon deberá ser reembolsado a SPTCV en caso que no se
logren los impactos económicos mínimos fijados por ambas partes.

•

Presupuesto organización del Village: Se debe garantizar la organización
del Race Village para cada edición, en los mismos términos que en

ediciones anteriores, garantizando que al menos se destinará un
presupuesto de tres millones de euros de los que como mínimo un millón
de euros irá destinado a un Plan de Marketing comercial y hospitalidad por
cada una de las dos ediciones. Se establece que la duración del Race Village
para cada una de las ediciones será de 12 días (incluyendo dos fines de
semana).
•

Oficinas Centrales y Museo interactivo: Garantizar la cesión gratuita, y
durante todo el plazo del contrato, del espacio actualmente utilizado por la
entidad como oficinas centrales y museo, con todo el equipamiento y
facilidades actuales y mantenimiento a cargo de SPTCV.

•

Esquema fiscal: Crear un logo o marca del evento para ser utilizado en
relación al esquema de incentivos fiscales. Asegurar la obtención de un
esquema fiscal de acontecimiento de excepcional interés público similar a
los anteriores para la captación de espónsores para ambas ediciones.

•

Aval: Constituir un aval por importe de 7 millones euros por cada una de
las ediciones de la regata otorgado por una de las tres principales
entidades bancarias españolas.

De las anteriores consideraciones se puede ver que el contrato firmado entre la
sociedad y The Ocean Race 1973 para que el Puerto de Alicante sea sede de la salida
de la Regata transoceánica Ocean Race no incluye ninguna gestión de evento
deportivo. Los fees o cánones a pagar por 6,5 y 7 millones de euros lo son para poder
ser Alicante sede de la salida de la regata con la consiguiente obligación de realizar un
Village durante un mínimo de 12 días. La organización del evento deportivo recae
únicamente en el titular de los derechos de la regata, en este caso en The Ocean Race
1973, no teniendo la SPTCV ninguna implicación en la gestión del evento deportivo, ni
en Alicante ni en los siguientes puertos de llegada de la regata.
Esto último es importante debido a que el pago de los 6,5 y 7 millones no tiene
la consideración de pago para la celebración de un evento deportivo. El importe
podría, incluso, asimilarse a un pago por patrocinio o publicidad que la sociedad
intentaría activar en tanto en cuanto pudiera obtener ingresos por la captación de
donantes o patrocinadores del Village. Pero en ningún caso el pago del canon es por la
futura gestión de los eventos deportivos de las ediciones 14ª y 15ª.
En cuanto a la definición de activo según el Plan General de Contabilidad:
Bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la
empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la
empresa obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro.

La primera de las cuestiones que planteamos era si el activar 13,5 millones
como un inmovilizado intangible cumple con la definición de activo del Plan General de
Contabilidad. A nuestro juicio no cumple con la definición de activo en la medida que
es un derecho controlado por la empresa por cuanto se refiere al derecho que tiene la
sociedad de que Alicante sea puerto de salida de la regata para las ediciones 14ª y 15ª,
aunque quien tiene el control para la celebración del evento es la propia entidad The
Ocean Race 1973, por lo que la característica de control económico queda un poco
supeditada a un tercero. En cuanto a la característica de resultados de sucesos
pasados, existe un documento contractual que acredita el derecho de la sociedad a
que la regata salga desde Alicante y sea éste el puerto de salida. Por último, en lo que
se refiere a que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimientos
económicos en el futuro, en las últimas ediciones de la salida desde el Puerto de
Alicante la sociedad no obtuvo un beneficio a los costes que produjo tanto el fee como
el Village, aunque sí que obtuvo ingresos por la gestión del evento.
Pero obviando lo anterior y estableciendo que sí que cumpliera con la
definición de activo, veamos la segunda de las cuestiones planteadas, si el importe a
abonar a la entidad The Ocean Race 1973 está incluida en la posible activación como
intangible de la resolución del ICAC.
La resolución del ICAC, que el borrador de informe de fiscalización indica,
establece las normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del
inmovilizado intangible. La norma séptima hace referencia, en su punto 2, a derechos
de participación en competiciones deportivas y, el punto 3, a derechos sobre
organización de acontecimientos deportivos.
En cuanto al punto 2 se refiere a:
Derechos de participación en competiciones deportivas los importes
satisfechos a otras entidades por la adquisición de los derechos de
participación en competiciones oficiales, siempre que su valor se ponga de
manifiesto en virtud de una adquisición onerosa y no tenga carácter de
cuota periódica
Este punto no encaja en el importe que la sociedad atiende por los 13,5
millones a la entidad The Ocean Race 1973 ya que no es objeto del contrato la
participación de la SPTCV en la regata como equipo.
Sin embargo, el punto 3 se refiere a:
Los derechos sobre organización de acontecimientos deportivos durante un
periodo de tiempo determinado o con carácter indefinido se contabilizarán
como un inmovilizado intangible cuando se adquieran a título oneroso

A diferencia del punto anterior, en este punto 3 se refiere a la propia
organización de acontecimientos deportivos, indicando que se les aplicarán los
criterios generales de amortización y corrección valorativa por deterioro previstos para
el inmovilizado intangible, como cualquier otro elemento del inmovilizado intangible.
De igual forma, se indica como ejemplo de este tipo de gastos activables los
incurridos por la entidad para la celebración de acontecimientos deportivos singulares,
por ejemplo, un campeonato del mundo.
Pero como se indicó en párrafos anteriores, la SPTCV no adquiere con el
contrato con la entidad The Ocean Race 1973 la condición de organizador de la regata
transoceánica, ni siquiera las actividades deportivas a desarrollar en el Puerto de
Alicante durante la duración de la parada inicial en la ciudad de Alicante. Lo que la
SPTCV obtiene del contrato con la entidad propietaria de los derechos de organización
de la regata es la de ser puerto de salida debiendo organizar durante esa parada de las
embarcaciones un Village.
Por lo expuesto, entendemos que, el importe abonado por fees a The Ocean
Race 1973 por valor de 13,5 millones no corresponde ni a la adquisición de los
derechos de participación en la regata ni a la organización de acontecimientos
deportivos.
Del mismo modo, el BOICAC nº 74/2008 en su consulta 7 indica el tratamiento
contable que han de dar las Federaciones Deportivas a los gastos necesarios para la
celebración de futuros acontecimientos deportivos singulares en el marco del Plan
General de Contabilidad 2007. Sin entrar a valorar si el tratamiento de una Federación
Deportiva es asimilable al caso de una mercantil como la SPTCV, esta consulta está
enmarcada para el tratamiento de los costes necesarios para la celebración de
acontecimientos deportivos, objeto similar al punto 3 de la resolución de 28 de mayo
de 2013 del ICAC. Así, esta nueva consulta plantea la designación como entidad
organizadora de un campeonato, incurriendo en una serie de gastos. Por lo que no
sería asimilable a los fees que la SPTCV abona a The Ocean Race 1973 por 13,5
millones al no tener como objeto el derecho a la organización de la prueba deportiva.
La última de las cuestiones se refiere a si al activar el importe de los fees se
cumple con el principio de correlación de ingresos y gastos.
A juicio de la SPTCV si llegáramos a activar el importe de los fees por valor de
13,5 millones a la firma del contrato de sede de acogida en el año 2016 implicaría que,
a la vista de la propia resolución del ICAC aludida por la Sindicatura de Cuentas, la
sociedad deba realizar un test de deterioro comparando el valor neto realizable con el
precio de adquisición o coste de producción, realizándose las oportunas correcciones
valorativas.

Esto implicaría que si el valor de los 13,5 millones de euros que conforma el
precio de adquisición fuera superior al valor neto realizable, la sociedad deba
deteriorar la diferencia. A la vista de los resultados de anteriores ediciones, en el que
los cash flows netos fueron negativos, ya que los ingresos fueron inferiores a los
gastos, el VAN de la inversión planteada sería negativo por lo que la corrección
valorativa a introducir en la cuenta de pérdidas y ganancias en el año 2016, momento
de la activación de los fees de las dos ediciones de la regata, sería del total del importe.
Por lo anterior podríamos interpretar que de ser un activo, éste debiera considerarse
como generador de flujos de efectivo, ya que se poseen con el fin de obtener un
beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la
prestación de servicios.
Es decir, la activación de los fees en el año 2016 implicaría la adopción de un
deterioro vía resultados del ejercicio 2016 por los 13,5 millones debido a que el valor
realizable de los fees es negativo, tanto por el descuento de flujos de caja como por el
valor de mercado, ya que no existe un mercado alternativo donde poder vender los
derechos que ostenta la SPTCV como puerto de salida de la regata. El único que puede
hacerlo sería la propia entidad The Ocean Race 1973, por lo que el valor realizable de
dichos importes en el mercado sería nulo.
Si fuera así, el principio de correlación de ingresos y gastos no se estaría
cumpliendo ya que estaríamos imputando a resultados el 100% del contrato de puerto
de salida en el año de firma del contrato, cuando lo lógico es su imputación a
resultados en función de la corriente de ingresos a obtener vía patrocinios y
publicidad, que se producen durante cada una de las regatas y no a la firma del
contrato de sede.
Según el Plan General de Contabilidad, en su primera parte, Marco Conceptual
de la Contabilidad, dispone que los efectos de las transacciones o hechos económicos
se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se
refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha
de su pago o de su cobro.
Por todo lo anterior, esta entidad cree que el criterio de contabilización de los
fees por la 14ª y 15ª edición de la salida de la vuelta al mundo a vela desde el Puerto
de Alicante es correcta, no teniendo un reconocimiento como activo del importe a
abonar y debiendo imputarse a gastos del ejercicio en el que se produzca el hecho
económico, es decir, durante los ejercicios en el que se produce la regata.

SEGUNDA ALEGACIÓN
2.2 Fundamentos de la opinión con salvedades

Apartado 2.2 del borrador del informe, página 5
Complejo cinematográfico "Ciudad de La Luz" (CDL)

Las instalaciones del complejo cinematográfico de Ciudad de la Luz tienen una
superficie total edificada de 49.789 metros cuadrados. Los técnicos de la Sindicatura
de Cuentas verificaron la totalidad de las edificaciones que la SPTCV tiene en su
balance, tanto la Ciudad de la Luz como el resto de activos en los PEDUI’s como
edificaciones en Torrevieja o Benidorm, teniendo una visión global de las actividades
que se desarrollan en cada uno de los activos expuestos. En el caso del complejo
cinematográfico Ciudad de la Luz se pudo comprobar el grado de avance las
actividades vinculadas al proyecto Distrito Digital, así como el resto de edificios que
son cedidos a terceros y las instalaciones de oficinas de la propia sociedad. La actividad
principal que se realiza en la Ciudad de la Luz es la de ceder a terceros espacios,
principalmente a la propia Generalitat, así como la de servir como arrendamiento de
espacios de coworking en el Distrito Digital. Residualmente, la SPTCV ocupa para sus
actividades administrativas una planta del edificio de apoyo a la producción nº3 con
una superficie aproximada de 1.158 metros cuadrados. Es decir, la superficie del
complejo Ciudad de la Luz que la SPTCV para sus actividades administrativas es
aproximadamente de un 2%. Así el uso principal del activo complejo cinematográfico
Ciudad de la Luz es para usos distintos al de su actividad productiva o administrativa,
siendo en un 98% para la cesión a terceros y el arrendamiento. Esto determina que el
uso principal sea el de obtener rentas o plusvalías por lo que entendemos que la
clasificación dentro del epígrafe de inversión inmobiliaria del activo no corriente es
correcta, no siendo significativo el uso como oficinas administrativas.
En cuanto a la información a incluir en memoria, revisaremos las indicaciones
propuestas por la Sindicatura de Cuentas para su mejora y comprensión por un
tercero.

TERCERA ALEGACIÓN
2.2 Fundamentos de la opinión con salvedades
Apartado 2.2 del borrador del informe, página 6
Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras "Ciudad de La Luz"
(PEDUI CDL)

Como consecuencia de la cesión global de activos y pasivos de la Ciudad de la
Luz a favor de la SPTCV del año 2018, la sociedad incorporó en su balance los estados

financieros de la extinta Ciudad de la Luz. Entre estos se encuentra el valor del activo
de las construcciones y terrenos del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz. Tal y
como se indicó a la Sindicatura de Cuentas durante el trabajo de campo, no es
intención de la sociedad el enajenar los terrenos anexos al complejo, integrando como
un todo tanto el complejo como los terrenos exteriores. De este modo la valoración
que la sociedad ha realizado mediante el test de deterioro al cierre del ejercicio 2020
incluía como elemento a realizar las posibles correcciones valorativas la totalidad de
los terrenos existentes, como un cuerpo único. Los datos con los que la sociedad ha
realizado este test de deterioro corresponden a la valoración que una tasadora
independiente realizó en el año 2017 del valor de mercado de los terrenos para el uso
característico dominante en cada una de las zonas del ámbito. Así se realizó la
estimación del valor de mercado con esta tasación y comparada con el valor de
adquisición de los elementos integrantes en el epígrafe terrenos y bienes naturales.
Del valor de este test de deterioro la sociedad realizó las correcciones valorativas
necesarias para adecuar el valor de adquisición al valor de mercado, estando el auditor
de cuentas de la sociedad de acuerdo con el procedimiento y los ajustes realizados. No
obstante, la Sindicatura de Cuentas plantea un posible defecto de 6,1 millones de
euros que debiera valorarse y que correspondería al exceso de deterioro realizado en
los terrenos del complejo por lo que no tendría efectos en el valor del activo ni de la
cuenta de pérdidas y ganancias. En todo caso la Sindicatura de Cuentas indica que la
tasación debiera actualizarse a una fecha más reciente, aunque la que la sociedad ha
utilizado para su test de deterioro es de únicamente 3 años, que a juicio de esta
entidad no debería ser objeto de revisión por el tiempo transcurrido, pero que a la
vista de su indicación estudiaremos la solicitud de una nueva tasación independiente.
En todo caso no compartimos la afirmación que introduce la Sindicatura de
Cuentas en tanto que se especifica que “No se ha realizado una nueva valoración
independiente, ni un test de deterioro, a 31 de diciembre de 2020, lo que representa
una limitación al alcance de nuestra auditoría”. La SPTCV elabora, como mínimo al
cierre del ejercicio económico, un test de deterioro de los elementos de su activo. Para
el caso del PEDUI Ciudad de la Luz el test de deterioro se realizó con los valores de
mercado de la tasación independiente realizada en el año 2017, comparando el valor
de mercado estimado de esos terrenos con el coste de adquisición de los mismos, por
lo que la sociedad sí que realizó el test de deterioro. Cuestión distinta es que la
Sindicatura de Cuentas entienda que el valor de mercado de la tasación independiente
realizada en el año 2017, tasación que no debemos olvidar tiene un coste elevado para
las arcas públicas debido a la magnitud de la superficie a valorar, no sirva para realizar
el test de deterioro en el año 2020, y que deba volver a contratarse una valoración aun
cuando únicamente ha transcurrido 3 años desde su realización.
En cuanto a la discrepancia surgida a consecuencia de la incorporación de la
deuda judicial por la expropiación de los terrenos del PEDUI Ciudad de la Luz por valor

de 23,5 millones de euros en el pasivo corriente, esta sociedad estimó, al cierre del
ejercicio 2020, que la deuda debía ser considerada como un pasivo corriente de
conformidad con los auditores de cuentas nombrados por la Intervención de Cuentas
de la Generalitat. Al cierre del ejercicio 2021 se volverá a estimar los posibles
argumentos para mantener el importe en el corriente o su traspaso al no corriente.

CUARTA ALEGACIÓN
2.2 Fundamentos de la opinión con salvedades
Apartado 2.2 del borrador del informe, página 7
PEDUI Benidorm-Finestrat

La sociedad dispone en el PEDUI Benidorm – Finestrat de parcelas en las que,
en función de su destino económico, viene clasificando como inmovilizado material e
inversión inmobiliaria.
El importe de la valoración del inmovilizado material corresponde con las
parcelas del PEDUI Benidorm – Finestrat denominadas Infraestructura de Servicios y
Reserva de Parque. El uso comercial que se está dando en dichas parcelas es la de un
helipuerto y una planta de residuos. Revisaremos la superficie de ambas actividades
sobre el total de ambas parcelas que supera el millón de metros cuadrados por si es
significativamente relevante su separación, conjuntamente con el valor del terreno
remanente que queda sin uso comercial y que la sociedad pueda usar en su proceso
productivo como inmovilizado material.
Como nota a todos los puntos expuestos por la Sindicatura de Cuentas, esta
empresa quiere remarcar que formula Cuentas Anuales abreviadas y que la memoria
es igualmente abreviada. Entendemos que el contenido de la memoria abreviada está
en consonancia con lo especificado por el plan general de contabilidad, tanto en la
información cuantitativa en la que se expresan de manera separada los importes del
coste de adquisición por elementos del inmovilizado material e inversión inmobiliaria,
así como las amortizaciones y deterioro, tanto el ejercicio 2020 como del anterior, así
como información cualitativa del contenido de cada uno de los epígrafes, informando
sobre la naturaleza de los activos o su derecho de uso de la nota 14 de la memoria o la
existencia de parcelas que no fueron enajenadas en el procedimiento de subasta
iniciado en el año 2018. Por lo que entendemos que la información facilitada es
suficiente y adecuada.

QUINTA ALEGACIÓN

2.2 Fundamentos de la opinión con salvedades
Apartado 2.2 del borrador del informe, página 8
Impuesto sobre el valor añadido (IVA)

Tal y como hemos ido informando a la Sindicatura de Cuentas, la SPTCV recibió
propuesta de liquidación provisional por las actuaciones iniciadas en el pasado por la
Inspección de Hacienda con respecto al Impuesto de Valor Añadido del año 2019, el
día 28 de mayo de 2021. Indicar que esta acta firmada en disconformidad por la
sociedad se recibe 2 meses posterior a la formulación de cuentas de la sociedad, que
se produjo el día 31 de marzo de 2021, por lo que la sociedad no tiene posibilidad
alguna para modificar las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de
Administración sin que pase por la reformulación de cuentas. Es evidente que para
reformular cuentas debe deberse a algún acontecimiento de especial gravedad que no
haya sido incorporado en las Cuentas Anuales y éste no lo es. Es más, la notificación
que realiza la AEAT es una propuesta, ni siquiera es la resolución con el acuerdo de
liquidación que la AEAT emite y comunica a la SPTCV en fecha 19 de octubre de 2021.
Evidentemente la sociedad, al igual que ha hecho con el resto de actas incoadas por la
AEAT, independientemente de su posible recurso ante el Tribunal Económico
Administrativo, provisiona su importe vía cuenta de pérdidas y ganancias. Pero este
ajuste a resultados lo realiza únicamente cuando es conocedor de dicha circunstancia,
en este caso que nos ocupa, cuando la AEAT comunica el resultado de sus actuaciones
durante el ejercicio 2021, pero nunca antes de la formulación de cuentas. Así cabría
preguntarse en qué momento la sociedad es conocedora de la deuda tributaria, ya que
en mayo es una propuesta y no adquiere firmeza hasta octubre. En cualquier caso, la
sociedad aprobó cuentas con anterioridad a la notificación del acuerdo de liquidación
de las actuaciones inspectoras respecto al IVA del ejercicio 2019 y entendemos que,
siendo la comunicación posterior a la aprobación de cuentas, el ajuste planteado ya
formaría parte de las cuentas del ejercicio 2021, independientemente del recurso
presentado por esta liquidación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional.
En cuanto a las actas de ejercicio 2016, el importe que la AEAT reclamó a la
sociedad fue incorporado como gasto en la cuenta de resultados, minorando el saldo
de la cuenta de deudores con la Hacienda Pública. Según el criterio de la Sindicatura de
Cuentas, lo más correcto hubiera sido dotar un deterioro y una provisión respecto al
importe del IVA. De esta forma, entendemos que lo que plantea la Sindicatura de
Cuentas es que el balance mantenga en deudores la posible recuperación del importe
contingente minorado por un deterioro en ese mismo importe. Este criterio, tal y como
indica la Sindicatura de Cuentas, no afecta a los estados financieros por lo que no
modifica ni el balance ni el resultado del ejercicio. En todo caso, indicar a la Sindicatura

de Cuentas que la información de este recuso está incorporada en el punto 16 de la
memoria, Administraciones Públicas y Situación Fiscal, en los siguientes términos:
En el mes de agosto de 2017, se recibió requerimiento de información, por
parte de la Oficina de Gestión Tributaria, referente al Impuesto sobre el
Valor Añadido del ejercicio 2016 para la realización de actuaciones de
comprobación limitada. Posteriormente, la Dependencia Regional de
Inspección comunicó el inicio de actuaciones de comprobación e
investigación de dicho impuesto y ejercicio, ampliando actuaciones al
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016.
En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido con fecha 26 de febrero
de 2019 se suscribió Acta en disconformidad, emitiéndose
1.

Propuesta de liquidación en cuya virtud resultaba un importe total a
ingresar de 296.083,20 euros, de los cuales 271.477,31 euros se
correspondían con cuota y 24.605,89 euros con intereses de demora
frente a los 1.162.282,26 euros solicitados a devolver por la sociedad.
Regularizando por tanto cuotas de IVA de devolver por importe de
1.433.759.57 euros.

2.

Propuesta de resolución de expediente sancionador por importe de
341.251, 46 euros

Tanto la propuesta de liquidación como de sanción han sido recurridas ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana
habiéndose presentado alegaciones el 19 de julio de 2019 y el 23 de julio de
2019 respectivamente. A fecha 31 de diciembre de 2020 todavía no se ha
recibido resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la
Comunidad Valenciana.

Entendemos que el ajuste propuesto por la Sindicatura de Cuentas no
introduce ninguna mejora en la información contable de la sociedad, máxime cuando
el contenido de la memoria identifica claramente dicho importe contingente. No
obstante, valoraremos su incorporación en las cuentas anuales del ejercicio 2021.
En cuanto a la sanción por el IVA del ejercicio 2016, la sociedad no comparte el
criterio de la Sindicatura de Cuentas. Al igual que ocurría con el importe del acuerdo de
liquidación por el IVA del ejercicio 2016, el acuerdo de sanción ha sido recurrido ante
el Tribunal Económico Regional estando pendiente de recibir la resolución de dicha
reclamación. Para el caso concreto de las sanciones tipificadas por la Ley General
Tributaria, éstas serán objeto de imposición al sujeto pasivo en la medida que se
acredite un dolo o culpa en la intencionalidad de deducción de cuotas de IVA

improcedentes. Así, la Inspección se limita a describir nuevamente la regularización y a
deducir de ella la culpabilidad, de forma automática, como una mera consecuencia
objetiva de la misma; razonamiento deductivo que ha sido rechazado por el Tribunal
Supremo como forma válida para destruir la presunción de inocencia del
contribuyente, pudiendo citar entre sus primeros pronunciamientos en este sentido,
posteriormente reiterados en muchos otros, la Sentencia de 6 de junio de 2008. Por
estos motivos, la sociedad considera que existen pocas posibilidades que el fallo del
Tribunal Económico Administrativo, acredite un dolo o culpa por parte de la SPTCV que
implique la imposición de una sanción.

SEXTA ALEGACIÓN
2.2 Fundamentos de la opinión con salvedades
Apartado 2.2 del borrador del informe, página 9
Información segmentada
Por recomendaciones de la propia Sindicatura de Cuentas la sociedad incorporó
un detalle por los proyectos más importantes en los que pudieran determinar las
actividades realizadas y su importancia en la cuenta de resultados de los dos ejercicios.
Es un cuadro que, tal y como se manifestó en su día por parte de la SPTCV, no se
incorpora como información a detallar en la memoria de las Cuentas Anuales según el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General
de Contabilidad. No obstante, la SPTCV incorporó desde ese momento dicha
información que amplía el contenido de la memoria. En sus observaciones nos indican
que debería incluir comentarios sobre los principales elementos que configuran el
resultado de cada proyecto, a modo de ejemplo nos trasladan la información que
pudiera haberse incorporado en la memoria del ejercicio 2020:
•

General. El 57% de los gastos corresponde a los de personal de SPTCV.

•

PEDUI Benidorm-Finestrat. Sus gastos se concentran en suministros,
servicios de mantenimiento y conservación y amortización de sus
elementos, siendo especialmente importante el servicio de tratamiento
y retirada de lixiviados. Sus ingresos derivan del arrendamiento a
terceros de dos terrenos.

•

PEDUI Ciudad de la Luz. En este proyecto se han englobado,
inapropiadamente, los terrenos del PEDUI junto con los bienes del
complejo cinematográfico. Apenas generan ingresos. Los gastos
principales son las amortizaciones de los activos y los suministros y
servicios de mantenimiento y conservación.

•

Auditorio de Torrevieja. Es el proyecto con mayor volumen de gasto,
principalmente la amortización del edificio, y también el más deficitario.
Sus escasos ingresos son por la venta de entradas.

•

Centro Cultural de Benidorm. Es el segundo en volumen de gasto y de
déficit. La mayor parte de los gastos corresponden al deterioro que se
contabiliza simultáneamente con las altas en el inmovilizado.

•

The Ocean Race. Los gastos comprenden principalmente el
mantenimiento de las oficinas y el museo y las comisiones bancarias por
el aval del contrato. Los ingresos son por la repercusión al anfitrión de
tributos soportados por SPTCV.

•

Distrito Digital. Sus ingresos derivan de los arrendamientos de espacios.
Los gastos comprenden principalmente los de publicidad de eventos y
pago de tasas por uno de los edificios ubicado en el puerto.

Tendremos en cuenta su recomendación pero entendemos que no debe ser
incluido este punto como una posible salvedad o limitación al alcance, máxime cuando
la información cuantitativa del cuadro de información segmentada no es un requisito
de la memoria de las Cuentas Anuales abreviadas ni en la memoria de las Cuentas
Anuales normal, además de que la información que facilita el detalle indicado por la
Sindicatura de Cuentas, en la mayoría de los casos, no es más que la traducción en
texto de lo que indica el número del cuadro, véase el caso de General o Centro Cultural
de Benidorm.
De querer seguir manteniendo este punto en el informe de fiscalización
entendemos que lo adecuado debiera ser como una recomendación y no en la
situación actual del documento como salvedad o limitación al alcance.

SÉPTIMA ALEGACIÓN
Apéndice 2 Observaciones adicionales de la auditoría de las cuentas anuales
Observaciones adicionales de la auditoría de las cuentas anuales, página 27
Centro Cultural de Benidorm. (Inmovilizado material en curso)
Por último, hacemos referencia a lo indicado en el punto 1.3 del Apéndice 2
respecto al Centro Cultural de Benidorm. La Sindicatura de Cuentas indica que la
realidad económica de este activo debiera contabilizarse como existencias en lugar de
inmovilizado material en curso. Esta operación plantea dudas a la dirección de la
SPTCV, más allá que al tener un valor neto contable de cero euros, al estar totalmente

deteriorado el activo, no afecte a los estados financieros su incorporación como activo
no corriente como inmovilizado material, tal y como plantea la SPTCV, o como activo
corriente dentro del epígrafe de existencias, como plantea la Sindicatura de Cuentas.
Para este elemento del activo, la sociedad va a realizar un mayor análisis y estudio
para ver si el criterio seguido por la sociedad desde el año 2007 hasta la fecha, criterio
que ha sido validado por 4 firmas de auditoría externa distintas, así como por la propia
Sindicatura de Cuentas en sus distintos informes de fiscalización, no indicando en
ningún momento la aplicación para éste o cualquier otro de los activos de la SPTCV la
obligación de adoptar los criterios contables de las empresas inmobiliarias,
contabilizando la obra ejecutada como existencias.
En todo caso de una primera aproximación a la materia de divergencia contable
queremos indicar que el Plan General contable de empresas inmobiliarias dice:
Segundo.- 1. Este texto será de aplicación obligatoria para todas las empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que realicen la
actividad indicada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no tendrán carácter
vinculante los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas de
la segunda parte de estas normas de adaptación, ni los movimientos
contables incluidos en la tercera parte de las mismas.
2. En todo lo no modificado será de aplicación el Plan General de Contabilidad
en los términos previstos en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre,
así como las resoluciones dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas al amparo de la Disposición final quinta de la citada norma.
Disposición adicional.
Para aquellas empresas que realicen una actividad inmobiliaria
conjuntamente con otra u otras actividades ordinarias, se aplicarán las
normas de adaptación correspondientes a cada actividad.

En el caso de la SPTCV, entendemos que no aplica el PGC contable de las
inmobiliarias con carácter general. Y en el caso concreto del CCB, inicialmente la
intención no era ser promotor, ya que la concepción inicial del proyecto era la gestión
propia del activo, de forma similar al proyecto del Auditorio Conservatorio de Música
de Torrevieja, con lo cual estaba correctamente registrado en Inmovilizado material y
no aplicaba la norma del Plan General de Contabilidad de las empresas inmobiliarias.
Una vez teniendo claro que se clasificó correctamente en Inmovilizado material,
pudo plantearse una reclasificación a existencias en el momento en que se vio que la
intención de la dirección de la sociedad ya no era la de su gestión comercial y que

pasaría a ser entregado de forma gratuita al Ayuntamiento de Benidorm al finalizar las
obras ejecutadas. Podría plantearse en ese momento que la sociedad actuara como
promotores del Ayuntamiento de Benidorm construyendo el edificio.
Pero hay que tener en cuenta la resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y
valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.
Esta resolución dice:
3.2 Reclasificación de inversiones inmobiliarias a existencias.
La reclasificación tendrá lugar cuando la empresa inicie una obra
encaminada a producir una transformación sustancial del inmueble con la
intención de venderlo. Si se decide enajenar o disponer por otra vía del
inmueble, sin llevar a cabo una obra sustancial con carácter previo, el
inmueble se seguirá considerando una inversión inmobiliaria. Asimismo, si la
entidad inicia una obra sobre una inversión inmobiliaria que no tiene por
objeto el cambio de la utilidad o función desempeñada por el activo, no
procederá su reclasificación durante la nueva etapa de desarrollo.

Es decir, una vez que la SPTCV ya no va a integrar en su actividad comercial la
gestión del edificio del Centro Cultural de Benidorm y su intención es la de su entrega,
a la finalización de las obras al Ayuntamiento de Benidorm, la resolución del ICAC
indica que para que se de ese cambio de afectación y, por lo tanto, la reclasificación
del activo no corriente, tanto para inversión inmobiliaria como inmovilizado material,
es necesario que la enajenación del mismo debe ser consecuencia de una
transformación sustancial del inmueble. En caso contrario, es decir, si se decide
enajenar o disponer por otra vía del inmueble, sin llevar a cabo una obra sustancial con
carácter previo, el inmueble se seguirá considerando un activo no corriente. SPTCV
inició la obra del CCB en el año 2007 considerando la gestión propia de la edificación
una vez finalizadas las obras durante el tiempo de uso que el Ayuntamiento de
Benidorm facilitó como derecho real en la concesión administrativa. Tras una serie de
acuerdos entre ambas partes, la obra inicial para la construcción del Centro Cultural de
Benidorm será entregada directamente al Ayuntamiento de Benidorm sin la posibilidad
de la gestión propia de la SPTCV. En ningún momento la concepción de la obra ha
modificado por este cambio de uso propio de la SPTCV a su entrega al Ayuntamiento
de Benidorm. Por lo que no se ha producido una transformación sustancial del
inmueble como podría ser que inicialmente fuera para un uso cultural como el que nos
ocupa y con el cambio para su entrega al Ayuntamiento de Benidorm se transformara
en un centro comercial o un hotel.

Por todo lo anterior, entendemos que la resolución del ICAC es de aplicación al
caso que nos ocupa y la no transformación sustancial del inmueble con la intención de
venderlo o entregarlo al Ayuntamiento de Benidorm no modificaría la clasificación
inicial del activo como inmovilizado material en curso.

3. FISCALIZACIÓN CONTRATACIÓN.
PRIMERA ALEGACIÓN.
Apartado 3.2.1 del borrador del informe, página 12.
Con relación a lo indicado en el informe queremos manifestar que la estimación
del precio de los expedientes se ha realizado atendiendo al precio general del mercado
en el momento de fijar el presupuesto base de licitación.
En concreto en el Expediente DD/005/20 Plan de medios, el coste principal no
son costes laborales, la justificación del precio se realiza en la Memoria y el Pliego de
Cláusulas publicados en la plataforma de contratación, en la forma siguiente, por lo
que no es incumple el artículo 102.3 de la LCSP:

En lo que respecta al expediente PTV/001/20 el precio se justifica por
aplicación del precio de mercado hora de los seniors y juniors que participan en el
asesoramiento en aplicación de las tarifas habituales en otros expedientes anteriores y
las tarifas oficiales el Colegio de abogados tal y como obra en el informe de
justificación del precio que se incluye en el expediente y del que se adjunta copia como
ANEXO I.
Por último en el expediente DD/013/19 si que se determina el precio, tal y
como se establece en el Pliego y en la Memoria publicados en el plataforma de
contratación, aplicando el convenio Colectivo sectorial. Se transcribe a continuación:

SEGUNDA ALEGACIÓN.
Apartado 3.2.2 del borrador del informe, páginas 12-13.
Referente al expediente MT/001/2020 hacer constar que en todas las
certificaciones emitidas por el contratista y aceptadas por SPTCV, siempre se ha
certificado por la extracción real del volumen de lixiviados y tareas aledañas que este

contrato contempla, como arreglo de caminos, bombas, limpieza de balsas y
depósitos, así como el mantenimiento integral de todas las tuberías y antorcha del
vertedero, como tratamiento de mosquitos y demás tareas recogidas en el pliego.
Nunca hemos excedido del precio de adjudicación del contrato, no incumpliéndose el
citado artículo 102.1 de la LCSP dado que las certificaciones se han abonado de
acuerdo con lo certificado por el contratista que se ajusta a su oferta económica y la
misma a las previsiones de los pliegos que rigen la licitación. En el expediente obra el
informe de justificación del cálculo del precio de licitación, que adjuntamos como
Anexo II y en el que adicionalmente se incluyó la justificación del motivo por el que se
produce un incremento del precio de licitación respecto a expedientes con el mismo
objeto licitados anteriormente. No se realizaron consultas preliminares al mercado
dado que SPTCV viene licitando este servicio desde hace 20 años, de forma periódica y
conoce por lo tanto, las necesidades, el precio y los condicionantes de la ejecución.
En la retirada de lixiviados de cualquier vertedero clausurado en el cual no hay
trabajadores al frente del mismo, el proceso normalizado de la actividad de pesaje de
dicho Lixiviados es realizar siempre las pesadas en el punto de vertido. Al tratarse de
un vertedero clausurado, sin actividad y ante la inexistencia de bascula en el mismo,
procedemos a pesar en bascula ajena a nuestro vertedero.
Se procede desde el inicio del servicio, a realizar el pesaje en una báscula
cercana al vertedero propiedad de VAERSA, debido a la imposibilidad de realizar el
pesaje en el anterior punto de vertido que eran en las EPSAR ya que estas tampoco
disponían de bascula, comunicándonos VAERSA verbalmente que por favor no
pesáramos en su bascula por el coste que les acarreaba a ellos, por tanto, se realiza el
pesaje final de vertido que como bien indicáis corresponde al mismo contratista, eso si
con todos los controles legales pertinentes.
SPTCV controla los justificantes de pesaje y solicita a la empresa las
calibraciones y verificaciones que realizan a su bascula tanto internamente como por
organismos externos independientes, entregando dicha documentación a SPTCV
cuando es solicitada, como mínimo una vez al año.
El contratista tiene la obligación de comunicar dichos pesajes y toneladas
tratadas al departamento de residuos de la Generalitat Valencia, mediante el
documento oficial de resumen anual de residuos, teniendo que cuadrar todos los
certificados emitidos con los volúmenes extraídos y tratados ya que los albaranes y en
los documentos de control y seguimiento del residuo se quedan grabados en la
plataforma DIGITAL interna y de la ADCR 2. De la Generalitat, entendiendo los técnicos
de la SPTCV que con todos estos controles es más que suficiente.

Se realiza una trazabilidad de los volúmenes que oscilan anualmente con
respecto a los años anteriores, para verificar que los volúmenes extraídos son los
reales y así tener la justificación fehaciente de que lo extraído es lo facturado.
En cuanto a las aclaraciones referente a los pesajes indicarles lo siguiente, que
efectivamente se ha comprobado que hay algún ticket que aparece con erratas en las
horas de los pesajes. Esto como se puede comprobar pasa con camiones de la misma
matrícula y distintas matrículas y esto se produce por un fallo del técnico de la planta a
la hora de resetear la báscula en la segunda pesada ya que el horario correcto es el de
la pesada de inicio de los tickets que es la primera y esta sale de forma automática en
el procesador de la báscula al inicio del pesaje, la segunda pesada siempre marca el
horario final de la pesada anterior y si el técnico no pulsa el botón reset de la báscula
pone la hora del ticket de salida anterior. Indicar que la báscula está totalmente
verificada y calibrada y que no pueden sacar ni modificar ningún ticket de manera
voluntaria, teniendo todos los controles legales pertinentes.
Por otra parte, de forma aleatoria se realizan controles por parte de técnicos de
SPTCV en la balsa de lixiviados midiendo la altura de líquido existente en la balsa y
midiendo caudal de los lixiviados entrantes, así como realiza un control la EPSAR tanto
de analíticas del lixiviado como de la entrada del mismo a la balsa. También, de forma
aleatoria se realiza por parte de los técnicos de SPTCV seguimiento de los camiones
desde la salida del vertedero hasta la llegada a planta, con control de los pesajes y
supervisión de la descarga del mismo.
Por último y en lo que respecta al tipo de gravamen del IVA a aplicar y habiendo
advertido por la Sindicatura un posible error, se está viendo con los asesores externos
fiscales de SPTCV este aspecto a fin de, si procediera, realizar cualquier actuación para
subsanar dicha incidencia.
TERCERA ALEGACIÓN.
Apartado 3.2.3 del borrador del informe, página 13.
Con relación al expediente PTV/001/2020 se produjo un error involuntario al
hacer constar en el expediente que el valor estimado del contrato era de 72.000,00 €,
cuando en realidad se debería añadir al mismo el importe de los recursos económicos
en materia fiscal que puedan tener lugar durante la duración del contrato, con un
máximo de 20.000,00 € por recurso, por lo que el valor estimado que debe de tomar
en consideración cualquier importe a abonar durante la duración del contrato y
posibles prórrogas, estimando un máximo de 10 posibles reclamaciones económico
administrativas anuales, supondría unas 40 reclamaciones en total, lo que supone una
estimación por recursos de 800.000euros, los que habría que añadir los 72.000 euros
fijos de asesoramiento recurrente, siendo el valor estimado de 872.000 euros, que es

el que ha fijado el procedimiento a seguir y la tramitación del expediente como SUJETO
A REGULACION ARMONIZADA (lo que no se habría hecho de ser el valor estimado de
72.000 euros.). En cuanto a la fijación de la solvencia económica requerida de acuerdo
con la LCSP se solicita el volumen de negocio anual del mejor de los últimos tres
ejercicios con un máximo de una vez y media el valor estimado. En este expediente no
se ha solicitado una solvencia superior a la indicada en el LCSP, que sería como máximo
1.308.000, €, habiendo solicitado una cifra inferior. Por lo que no se ha incumplido el
artículo 1.1 de la LCSP, lo único que se ha producido es un error criptográfico a la hora
de fijar en los documentos el valor estimado.
CUARTA ALEGACIÓN.
Apartado 3.2.4 del borrador del informe, páginas 13-14.
Con relación a la modificación del expediente AT/001/2020, hacer constar que
con posterioridad a la licitación y adjudicación del mismo, durante la segunda quincena
del mes de agosto de 2020 se solicita por parte de la Conselleria de Educación de la
Generalitat Valenciana la cesión del Conservatorio para poder albergar a estudiantes
de Torrevieja, en cuyos colegios no se puede cumplir con las medidas previstas por el
Covid-19, necesitándose durante la primera quincena de septiembre.
Dada la urgencia de la actuación a realizar se plantea la posibilidad de realizar
los trabajos que sean necesarios para la puesta en marcha del Conservatorio con la
misma empresa, que estaba realizando el mantenimiento.
El pasado 19 de agosto de 2020 se realiza visita a las instalaciones del
Conservatorio de Torrevieja, con la firme intención de valorar el estado del edificio
frente al uso requerido como aulas de formación para escolares de Torrevieja. Una vez
iniciada la visita se comprueba que es necesaria realizar diversas labores de
mantenimiento a pesar de haberse encontrado cerrado durante 8 años además de
realizar una puesta en marcha de los diversos equipos instalados ya que en muchos
casos esta puesta en marcha no llegó a efectuarse en su día.
Todas estas circunstancias descritas surgen sobrevenidas por el Covid-19, las
cuales en el momento en que tuvo lugar la licitación fueron imprevisibles,
circunstancias y cuantificación de las modificaciones que constan en el informe
emitido en agosto de 2020 por el responsable del contrato y obrante en el expediente.
En la modificación se sigue lo previsto en la LCSP, se público la modificación en la
PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN y el DOUE sin que haya sido recurrida la misma por
terceros. A su vez se inscribió en el Registro de Contratos y comunicó a la Sindicatura
de Cuentas.
QUINTA ALEGACIÓN.
Apartado 3.2.5 del borrador del informe, página 14.

Respecto al expediente modificado MTA/001/2017, del que la Sindicatura
indicada que los trabajos realizados como consecuencia del contrato analizado se
realizaron sobre instalaciones ocupadas por la Conselleria de innovación, por lo que
SPTCV no debió sufragar los gastos. Asimismo, los trabajos fueron realizados con
anterioridad a la formalización de la modificación efectuada.
Por parte de la Conselleria de Innovación se comunica a SPTCV su intención de
implantarse en el Distrito Digital en el primer semestre del 2019, verificando las
instalaciones e indicando sus necesidades.
La solicitud de trámites de implantación en activos de SPTCV (activos de la
extinta Ciudad de la Luz), a fin de suscribir el correspondiente contrato, se inicia ante la
Dirección General de Patrimonio con fecha 6 de septiembre de 2019.
Se solicita autorización a la Comisión Europea, quienes autorizan la misma con
fecha 28/10/19.
El contrato de cesión finalmente se firma el 13 de diciembre de 2019,
implantándose la Conselleria en las instalaciones en enero de 2020.
Con fecha 20 de enero de 2020 se remite escrito al entonces subsecretario de
la Conselleria en la que se desglosan los importes a facturar, incluyendo una inversión
inicial de trabajos efectuados por SPTCV a requerimiento de dicha Conselleria para su
implantación por importe de 98.750 euros, y adicionalmente la repercusión de gastos
de mantenimiento que les correspondería en función de los metros cuadrados
ocupados.
La sociedad ha facturado e ingresado el IVA de las cesiones gratuitas a la
Conselleria de Innovación, además del importe de los suministros y mantenimientos
que corren a cargo del cesionario. Por problemas de operativa y gestión económica de
la Conselleria no se ha podido a fecha de hoy, remitir la factura ni se ha abonado la
misma.
La solicitud de trabajos por la Conselleria para adecuación de espacios a ocupar
requería de realización de actuaciones de mantenimiento y reparaciones urgentes
sobre los espacios dado que los mismos estaban sin actividad desde el 2012,
realizándose un mantenimiento y conservación mínimo, estando vigente el expediente
MTA/001/17 Mantenimiento y gestión integral el cual vencía en agosto del 2019, es
decir, el expediente estaba vigente en el momento de adecuación de espacios para
habilitar los mismos para la implantación de la Conselleria de innovación, al haber
estado el espacio cerrado y sin uso desde el 2012, en concreto era necesario realizar
labores de reparación y mantenimiento en grupos electrógenos, redes de alta y baja
tensión, iluminación, ascensores, agua fría y caliente sanitaria, climatización, CCTV,
albañilería, pintura y limpieza, lo que supone incrementos de unidades de ejecución
del expediente de referencia por importe de 46.272,40 euros. Trabajos todos ellos

ejecutados en los meses de junio, julio y agosto del 2019, que han supuesto un
incremento del precio del dicho contrato, el cual representa un 9.99% del precio de
adjudicación, es decir, trabajos que en principio entran dentro de la propia liquidación
al no superar el 10%. Es dado lo anterior, que la modificación se realiza en fecha 3 de
febrero de 2020 cuando se ha verificado la liquidación contractual presentada por la
empresa contratista, considerándose oportuno suscribir, entonces la correspondiente
modificación contractual para contemplar los trabajos adicionales realizados y su
importe para su repercusión a la Conselleria.
En el expediente de modificación obran los informes técnicos y la misma ha
sido objeto de publicación en la plataforma de contratación, así como en el DOUE,
inscrita en el Registro de contratos y comunicada a la Sindicatura de Cuentas,
habiéndose seguido los trámites legalmente establecidos sin que haya habido recursos
por parte de terceros.
SEXTA ALEGACIÓN.
Apartado 3.2.6 del borrador del informe, página 14.
Conforme dispone el artículo 28.1 de la LCSP SPTCV licita el expediente
DD/005/2019 que es necesario para el cumplimiento y realización de su objeto social.
Las razones de necesidad de construir un nuevo edificio constan en la orden de inicio,
informe de idoneidad y en la memoria del órgano de contratación de SPTCV.
SÉPTIMA ALEGACIÓN.
Apartado 3.2.7 del borrador del informe, página 14.
SPTCV licita el expediente DD/007/2020 que es necesario para el cumplimiento
y realización de su objeto social. Las razones por las que se hace necesario crear
nuevas plazas para el Distrito Digital y en dicha ubicación de necesidad de construir un
nuevo edificio se especifican en la orden de inicio, informe de idoneidad y en la
memoria y en la memoria del órgano de contratación de SPTCV. La razón de precisar
de 400 plazas adicionales es por razones de ocupación del resto de edificios del Distrito
Digital y previsiones de crecimiento del mismo obrantes en su plan estratégico y
solicitudes de reserva recibidas. Se utiliza este edificio al ser un activo ya existente sin
uso
APÉNDICE 3.
Observaciones adicionales a la fiscalización de la contratación.
OCTAVA ALEGACIÓN.
Apartado 4.1 del borrador del informe, páginas 36-37.
Contratos abiertos

Con relación al a indicación de la Sindicatura de que se incumple el artículo 63.3
d) de la LCSP, al no publicar la información relativa a los medios a través de los cuales
se publica el contrato indicar que:
-

Los expedientes de contratación se publican en la PLATAFORMA DE
CONRATACIÓN DEL SECTOR PUBLICO, en la que se publica la licitación,
adjudicación, modificaciones y formalizaciones de los contratos.
- A su vez, en la web de sptcv, SPTCV OBERTA, en su portal de transparencia
se recoge un cuadro con los expedientes tramitados apareciendo una
columna a en la que se indica los medios de publicidad utilizados.
- Junto a lo anterior los contratos se inscriben en el Registro de Contratos en
el que también aparecen los medios de publicidad utilizados.
Por todo lo anterior si se cumple con lo preceptuado en dicho precepto. No
obstante, si la Sindicatura se refiriera a que no se publica el texto íntegro del
contrato que se suscribe, manifestar que siguiendo la recomendación realizada
in situ por la Sindicatura durante su labor fiscalizadora, SPTCV en la actualidad
además de todo lo anterior, al formalizar los contratos publica el texto íntegro
del mismo eliminados datos confidenciales, como pueden comprobar en el
siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f9679884-2243-45d5b52d61371eacb5b8/DOC20211108101058DD+0007+21+Contrato+para+publicar.pdf
?MOD=AJPERES
Respecto a lo indicado de que SPTCV limita la concurrencia cuando utiliza el
procedimiento abreviado simplificado al no eximir de la obligación de estar
inscritos en el ROLECE, entendemos que se refiere al único supuesto en el que
se ha utilizado dicha figura, expediente DD/0013/19. Al respecto el artículo fija
el importe máximo para acudir a dicho procedimiento pero no el mínimo, es
decir, si el legislador hubiera querido acotarlo habría indicado expresamente
que sólo cabe dicha utilización para expedientes superiores a 15.000 euros, lo
que no es el caso. Si se decide utilizar el mismo se debe cumplir con los
requisitos exigidos, como es el de la inscripción en el Rolece, además en este
expediente se tuvo en cuenta para no limitar la concurrencia lo dispuesto en las
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación pública del Estado a los
órganos de contratación en relación con la aplicación del artículo 159 de la Ley
9/2017, admitiendo a las empresas que al menos habían solicitado la inscripción antes
de la fecha límite de presentación de ofertas.
Respecto a las notificaciones del acuerdo de adjudicación a los licitadores a través de la
plataforma, se les notifica individualizadamente el acuerdo de adjudicación en el que
se encuentra motivada la misma, adicionalmente en la plaforma se publican las actas
de apertura de cada uno de los sobres así como los informes de valoración subjetiva y

objetiva, por lo que no sólo los licitadores, sino cualquier persona puede consultar
todos los extremos en la plataforma de contratación de SPTCV por lo que no
entendemos esta manifestación. A modo de ejemplo:

Es decir se puede acceder a todos los documentos de la licitación.

Cuadro 16 apéndice 3, Seguimiento de recomendaciones de informes
anteriores página 44

Recomendación relativa a planificar la contratación pública y realizar los
anuncios previos previstos en el artículo 134 LCSP

Que por parte de SPTCV si que, siguiendo las recomendaciones de la
Sindicatura, se ha venido realizando el informe de planificación, como así se hizo
constar a la misma durante la fiscalización, acompañamos a tal fin, el INFORME DE
PLANFICACIÓN realizado para el ejercicio actual, si bien es cierto que no se han
realizado los anuncios de información previa previstos en el artículo 134 LCSP, no
obstante SPTCV en enero de 2022 publicará los anuncios previos para seguir esta
recomendación, si bien, recalcar que el artículo 134 LCSP no establece una obligación,
sino que tiene carácter potestativo, indicando el artículo “podrán”. Adjuntamos como
Anexo III, el informe de planificación del 2021 que se facilitó a la sindicatura durante la
fiscalización.
En lo que respecta a la manifestación de modular la solvencia económica y
financiera para permitir la concurrencia de PYMES, SPTCV si que ha aplicado esta
recomendación como puede verse en las licitaciones que realizar actualmente, a modo
de ejemplo, y seleccionando aleatoriamente alguno de los expedientes del 2021, en el
DD/007/21 se puede comprobar que no se solicita ya el máximo del volumen de
negocio que se fija en 1.5 del valor estimado, actualmente se aplica sólo el valor
estimado. Adicionalmente en contratos no SARA se incluyen previsiones que faciliten
acceso a empresas de nueva creación, por lo que entendemos que si se ha implantado
esta recomendación en el presente ejercicio:

APARTADO 8 DEL INFORME RECOMENDACIONES página 17

En lo que se refiere a las recomendaciones 1 y 2 se está trabajando en ello,
pero es una cuestión compleja que requiere de la voluntad de terceros ajenos a SPTCV.
En todo caso, este ejercicio se han presentado a los Ayuntamientos correspondientes
las licencias de segregación necesarias para poder individualizar las parcelas a efectos
de la recepción de infraestructuras por los Ayuntamientos.

Respecto a la realización de consultas preliminares al mercado previstas de
forma potestativa en el artículo 115, SPTCV tiene intención de llevarlas a efectos a fin
de mejorar la gestión de su actividad contractual.
Con relación a la aprobación de una política de seguridad de la información y
creación de un sistema de gestión de seguridad de la información, se ha dado traslado
de esta necesidad a la empresa externa de servicios informáticos a fin de llevar a cabo
la misma.
En el año 2022, se seguirá la recomendación relativa a la actualización de los
estatutos sociales.

Por último, queremos manifestar la intención de SPTCV de seguir, como
siempre se hace, todas y cada una de las recomendaciones de la Sindicatura en aras a
la mejora de sus procedimientos.

Y para que así conste, se suscribe la presente en Alicante, a 26 de noviembre de
2021

Antonio Rodes Juan

digitalmente
ANTONIO Firmado
por ANTONIO JESUS|
RODES|JUAN
JESUS|
Fecha: 2021.11.26
RODES|JUAN 13:22:25 +01'00'

Director General de SPTCV.

ANNEX III
Informe sobre les al·legacions presentades
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE LA SOCIETAT PROJECTES TEMÀTICS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA. EXERCICI 2020
Hem analitzat les al·legacions rebudes el 26 de novembre de 2021, respecte de les quals
informem del que segueix:

Primera al·legació
Apartat 2.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, punt 1
Comentaris
Es tracta d’una extensa al·legació que l’SPTCV conclou manifestant que és correcte el seu
criteri de comptabilització dels “fees” (amb aquesta expressió s’està referint a la “taxa de
l’amfitrió” o “tarifa d’acolliment de la seu”, que és com el contracte esmenta els pagaments).
Els arguments de l’al·legació els podem resumir com segueix:
‐

L’objecte del contracte és designar el Port d’Alacant com a seu de l’eixida de les
edicions 14a i 15a de la regata transoceànica The Ocean Race.

‐

El contracte no inclou que l’SPTCV gestione un esdeveniment esportiu, perquè aquesta
organització és a càrrec de l’altra part del contracte, és a dir, la mercantil The Ocean
Race 1973 SLU.

‐

El pagament del contracte no es correspon amb l’adquisició dels drets de participació
en la regata ni amb l’organització d’un esdeveniment esportiu.

‐

No és aplicable a aquest cas la resolució de l’ICAC que esmenta l’Informe.

‐

Activar els 13,5 milions d’euros com un immobilitzat intangible no compleix la definició
d’actiu del PGC. No s’espera que l’SPTCV obtinga beneficis o rendiments econòmics en
el futur, encara que en edicions passades sí que va obtindre ingressos per la “gestió de
l’esdeveniment”.

‐

L’activació dels “fees” no compleix el principi comptable de correlació d’ingressos i
despeses, ja que la correcció valorativa derivada del test de deterioració implicaria
imputar la pèrdua total a l’exercici 2016. Allò més lògic és imputar els pagaments al
resultat de cada exercici en funció del corrent d’ingressos a obtindre via patrocinis i
publicitat durant cada una de les regates.

No podem compartir aquesta al·legació per les raons següents:
‐

L’adquisició de drets no ha de comptabilitzar-se amb un criteri de caixa, a mesura que
es realitzen els pagaments (com fa l’SPTCV amb aquest contracte), sinó quan es
perfecciona (a la seua formalització), i pel seu valor total. Comptabilitzar aquest
contracte amb criteri de caixa afecta negativament l’objectiu d’imatge fidel dels
comptes anuals.
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‐

L’objecte del contracte no és simplement, com al·lega l’SPTCV, “designar” el Port
d’Alacant com a seu de l’eixida de les edicions 14a i 15a de la regata transoceànica The
Ocean Race. En analitzar el contracte, observem que la seua clàusula 6.1 estableix que
la VOR (The Ocean Race 1973, SLU) atorga al soci proveïdor (l’SPTCV), i aquest accepta,
la concessió dels drets i beneficis que detalla el document signat, entre els quals el
“dret a acollir l’esdeveniment”. I el punt 3.1 de l’annex del contracte estableix que el
soci proveïdor (l’SPTCV) tindrà “el dret exclusiu d’acollir l’esdeveniment al lloc acordat”.
Per tant, l’objecte del contracte és atorgar a l’SPTCV un dret exclusiu per a celebrar un
esdeveniment esportiu (les edicions 14a i 15a de la regata transoceànica) en una seu
concreta, la ciutat d’Alacant.

‐

No compartim l’afirmació que el contracte no inclou que l’SPTCV gestione un
esdeveniment esportiu. En analitzar el contracte, observem que la responsabilitat
principal d’organitzar l’esdeveniment recau en The Ocean Race 1973, SLU, però també
s’hi inclouen diverses condicions importants perquè l’SPTCV puga exercir el dret
d’acolliment en exclusiva, entre les quals podem destacar l’obligació de l’SPTCV, com a
gestor de projectes, de designar el personal qualificat que actue com a “comité
organitzador local”, el director d’escala i un equip bàsic de persones entre les quals es
troba un gestor d’esdeveniments. S’hi inclouen altres obligacions que comporten
evidents responsabilitats organitzatives, totes derivades del fet d’acollir l’eixida de les
regates.

‐

Compartim l’al·legació quan afirma que el pagament del contracte no es correspon
amb l’adquisició dels drets de participació en la regata ni amb l’organització d’un
esdeveniment esportiu. Però en la nostra opinió l’al·legació és incompleta, perquè
l’SPTCV no manifesta quina és, al seu judici, la prestació que s’ha de correspondre amb
la contraprestació. En analitzar el contracte, observem que les clàusules 3.1 i 11
preveuen les dues tarifes que l’SPTCV ha d’abonar en concepte de “pagaments de la
seu”, i que ascendeixen a un total de 13.500.000 euros per les dues regates. Aquestes
clàusules determinen que el pagament de les tarifes es fracciona en diverses quotes,
amb dates de venciment concretes que no tenen relació amb les de celebració de les
regates.

‐

La Resolució de 28 de maig de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, per la qual es dicten normes de registre, valoració i informació a incloure en
la memòria de l’immobilitzat intangible, estableix en el punt 3.1 de la seua norma
setena: “Els drets sobre organització d’esdeveniments esportius durant un període de
temps determinat o amb caràcter indefinit es comptabilitzaran com un immobilitzat
intangible quan s’adquirisquen a títol onerós”. Considerem que aquesta norma resulta
aplicable per a comptabilitzar el contracte que ens ocupa, per les raons que hem
detallat anteriorment. L’objecte del contracte no és que l’SPTCV adquirisca la condició
d’organitzador d’un esdeveniment esportiu (aspecte que no tracta la norma abans
esmentada), sinó adquirir certs drets sobre l’organització d’un esdeveniment concret,
en aquest cas les edicions 14a i 15a de la regata transoceànica, entre els quals el dret
exclusiu d’acollir com a seu de l’esdeveniment la ciutat d’Alacant. I aquests drets els
adquireix l’SPTCV a títol onerós per mitjà de la contraprestació fixada en el contracte.
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‐

L’activació dels 13.500.000 euros com un immobilitzat intangible sí que compleix la
definició d’actiu. Considerem que hi resulta aplicable l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de
març, per la qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en
determinades circumstàncies. D’acord amb la lletra e de la norma primera d’aquesta
resolució, són “Actius no generadors de fluxos d’efectiu: elements de l’immobilitzat
material, intangible, i inversions immobiliàries que es posseeixen amb una finalitat
diferent de la de generar un rendiment comercial, com poden ser els fluxos econòmics
socials que generen aquests actius i que beneficien la col·lectivitat, això és, el seu
benefici social o potencial de servei”. Entenem que la finalitat que persegueix l’SPTCV
en subscriure aquest contracte és prestar un servei públic d’interés general basat en la
seua utilitat, en l’impacte econòmic o fluxos econòmics socials que beneficien Alacant
i la Comunitat Valenciana.1 Per tant, és correcte el punt sobre valoració inicial de
l’excepció de l’Informe.

‐

l’SPTCV al·lega que l’activació dels “fees” no compleix el principi comptable de
correlació d’ingressos i despeses. En aquest sentit, només hem d’indicar que aquesta
activació no suposa cap impediment per a complir el principi comptable de correlació
d’ingressos i despeses, sempre que l’SPTCV observe adequadament les normes de
valoració aplicables. En aquest sentit, la lletra g de la norma primera de la resolució
esmentada abans estableix: “La deterioració de valor d’un actiu no generador de fluxos
d’efectiu és la pèrdua de potencial de servei d’un actiu, diferent de la depreciació
sistemàtica i regular que constitueix l’amortització. La deterioració respon, per tant, a
una disminució en la utilitat que proporciona l’actiu a l’entitat que el controla”. I el
punt 1 de la norma segona preveu que “Almenys al tancament de l’exercici, l’empresa
pública avaluarà si existeix algun indici de la deterioració de valor d’algun element de
l’immobilitzat material, intangible o inversió immobiliària, i en aquest cas haurà
d’estimar el seu import recuperable”. Per tant, és correcte el punt sobre correcció
valorativa per deterioració de l’excepció de l’Informe.

Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Segona al·legació
Apartat 2.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, punt 2
Comentaris
L’SPTCV al·lega que l’activitat principal que es realitza a la Ciutat de la Llum (el 98%) és la
de cedir espais a tercers, principalment a la mateixa Generalitat, així com d’arrendament
d’espais de coworking en el Districte Digital. Residualment, ocupa per a les seues activitats
1 En aquest sentit, la disposició addicional tercera del Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual
s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte
econòmic i social de la COVID-19, atorga al programa «Alacant 2021. Eixida Volta al Món a Vela» 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.
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administratives una planta de l’edifici que suposa un 2% del total. Això determina que l’ús
principal siga el d’obtindre rendes o plusvàlues, per la qual cosa la classificació dins de
l’epígraf d’inversió immobiliària de l’actiu no corrent és correcta.
No podem acceptar aquesta al·legació pels motius següents:
La cessió a la Generalitat es formalitza en un contracte datat el 13 de desembre de 2019
pel qual se cedeix gratuïtament l’ús de tres locals amb una superfície total de 2.772,27
metres quadrats. L’objecte o destinació d’aquests immobles no és, per tant, el d’obtindre
rendes, perquè la cessió és gratuïta. l’SPTCV tampoc aporta documentació que acredite el
percentatge que aquests immobles representen sobre el total del complex CDL.
L’SPTCV no aporta els contractes d’arrendament que permeten comprovar la superfície
arrendada per al Districte Digital i les seues rendes. Tampoc aporta un document que
acredite que l’espai que usa per als seus usos administratius siga del 2% del complex CDL.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Tercera al·legació
Apartat 2.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, punts 3 i 4
Comentaris
Respecte als dos paràgrafs de l’excepció número 3, l’SPTCV al·lega que no és intenció de la
societat alienar els terrenys annexos al complex CDL; que sí que va realitzar un test de
deterioració a 31 de desembre de 2020, si bé va utilitzar per a això, com assenyala la
Sindicatura, la valoració realitzada en 2017 per una taxadora independent; que a la vista de
la indicació de la Sindicatura, estudiarà la sol·licitud d’una nova taxació independent. Quant
a l’excepció número 4, que va classificar el deute de 23.502.212 euros en el passiu corrent
de conformitat amb els auditors privats, si bé en 2021 es revisaran els arguments i la seua
classificació.
Sobre aquesta al·legació manifestem el següent:
‐

Que la indicació que l’SPTCV no té intenció d’alienar els terrenys no aporta res de nou
al contingut del primer paràgraf de l’excepció número 3.

‐

Que l’SPTCV no ens ha proporcionat, ni durant el treball de camp ni amb aquesta
al·legació, la documentació que acredite el test de deterioració que diu haver realitzat
a 31 de desembre de 2020. I de qualsevol manera, en la mesura que l’SPTCV reconeix
que no disposa d’una valoració actualitzada a aquesta data, que aquest presumpte test
tindria un escàs grau de confiança.

‐

Respecte a l’excepció número 4, l’al·legació no indica res de nou que afecte el seu
contingut.
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Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Quarta al·legació
Apartat 2.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, punt 5
Comentaris
Respecte al primer paràgraf de l’excepció número 5, l’al·legació és merament informativa,
sense aportar res de nou important que afecte l’excepció; a més, l’SPTCV indica que revisarà
la classificació comptable de les parcel·les.
D’altra banda, l’SPTCV inclou en aquesta al·legació una nota aplicable a tots els punts de
l’Informe relatius al contingut de la memòria, en què indica que és abreujada i que la
informació que conté és suficient i adequada. Discrepem d’aquesta al·legació. El Pla General
de Comptabilitat (PGC) indica, en la norma 4a d’elaboració dels comptes anuals abreujats:
“Quan el contingut de la memòria abreujada que s’inclou en la secció relativa als models
abreujats no siga suficient per a mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de l’empresa, se subministraran les informacions addicionals
necessàries per a aconseguir aquest resultat”.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Cinquena al·legació
Apartat 2.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, punts 6 i 7
Comentaris
L’al·legació tracta diversos aspectes de les excepcions 6 i 7, que en essència són:
‐

Excepció número 6. l’SPTCV al·lega que es va signar l’acta de disconformitat a la
liquidació provisional el 28 de maig de 2021, dos mesos després de la data de
formulació dels comptes anuals de l’exercici 2020, i que aquest fet no té especial
gravetat per a reformular els comptes anuals. La resolució de l’AEAT amb l’acord de
liquidació és de data 19 d’octubre de 2021. L’SPTCV es pregunta en quin moment la
societat és coneixedora del deute tributari, ja que al maig és una proposta i no adquireix
fermesa fins a octubre.

‐

Primer guió de l’excepció número 7. L’SPTCV entén que l’ajust proposat per la
Sindicatura no introdueix cap millora en la informació comptable de la societat, si bé
indica que valorarà la seua incorporació en els comptes anuals de l’exercici 2021.
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‐

Segon guió de l’excepció número 7. L’SPTCV no comparteix el criteri de la Sindicatura,
perquè considera que hi ha poques possibilitats que la decisió del Tribunal
Economicoadministratiu acredite un dol o culpa que implique la imposició d’una
sanció.

La Sindicatura no comparteix els arguments d’aquesta al·legació per les raons següents:
‐

Respecte a l’excepció número 6. L’acta de disconformitat signada el 28 de maig de 2021
és un fet ocorregut entre la data de formulació dels comptes anuals i la data de
l’informe d’auditoria, i per tant és un fet posterior que proporciona evidència sobre
condicions que existien en la data d’elaboració dels comptes anuals de l’exercici 2020.
És important assenyalar que en la conclusió 4.1 de l’acta de l’AEAT es diu el següent:
“El contribuent SPTCV ha sigut comprovat per l’IVA pels exercicis de 2014, 2015 i 2016
en actuació general. L’inspector que subscriu aplica pràcticament els mateixos criteris
mantinguts en aquesta comprovació en la present liquidació de 2019”. Es comprén que
l’SPTCV no estaria obligada a reformular els comptes anuals de l’exercici 2020 solament
per aquest fet, però no reformular comporta una excepció per inadequada
comptabilització en aquest informe d’auditoria. D’altra banda, no compartim el dubte
de l’SPTCV sobre en quin moment la societat és coneixedora del deute tributari, ja que
allò més rellevant per a comptabilitzar aquest fet és determinar-ne el risc i el possible
import, no el deute tributari en ferm.

‐

Respecte al primer guió de l’excepció número 7. La Sindicatura posa aquesta excepció
perquè entén que la comptabilització de l’SPTCV és incorrecta.

‐

Respecte al segon guió de l’excepció número 7. Amb independència del que dispose
en el seu moment el Tribunal Economicoadministratiu, existeix una proposta de sanció
per part de l’AEAT que requereix dotar una provisió, en compliment dels principis
comptables de meritació i de prudència.

Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Sisena al·legació
Apartat 2.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, punt 8
Comentaris
L’SPTCV entén que aquest punt no hauria de tractar-se com a excepció, sinó com una
recomanació, i que la tindrà en compte. En aquest sentit hem d’assenyalar que la
consideració d’un fet com a excepció o com a recomanació és una qüestió de judici
professional d’auditoria.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.
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Setena al·legació
Apèndix 2, apartat 1.3, Centre Cultural de Benidorm (immobilitzat
material en curs)
Comentaris
L’SPTCV informa en aquesta al·legació que, per a aquest element de l’actiu, realitzarà una
major anàlisi i estudi sobre el criteri seguit des de l’any 2007, que ha sigut validat per quatre
firmes d’auditoria externa diferents i per la mateixa Sindicatura de Comptes, sense indicar
l’aplicació dels criteris comptables de les empreses immobiliàries i la seua comptabilització
com a existències. Al mateix temps assenyala que cal tindre en compte la Resolució de
l’ICAC d’1 de març de 2013, i que la seua possible aplicació a aquest cas implicaria que no
siga procedent la seua reclassificació d’inversions immobiliàries a existències.
Entenem que l’al·legació no afecta les conclusions que figuren en l’apèndix de l’Informe.
I d’altra banda, no compartim l’argument de l’SPTCV sobre la Resolució de l’ICAC d’1 de
març de 2013, ja que la reclassificació proposada no és d’inversions immobiliàries a
existències, sinó d’immobilitzat material a existències.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Huitena al·legació
Apartat 3.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions sobre la
contractació”, punt 1
Comentaris
L’al·legació versa sobre tres dels quatre expedients, que és correcta i s’accepta.
Conseqüències en l’Informe
S’elimina el punt 1 de l’apartat 3.2 de l’Informe.
En l’apartat 4.2 de l’apèndix 3 s’afig el text següent:
“Expedient DD/005/19. Redacció del projecte bàsic i d’execució del Districte Digital al
moll 5 del Port d’Alacant

- No consta que l’òrgan de contractació haja cuidat que el preu siga adequat per a
l’efectiu compliment del contracte per mitjà de la correcta estimació del seu import,
atés el preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació,
tal com estableix l’article 102.3 de l’LCSP.”
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Novena al·legació
Apartat 3.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions sobre la
contractació”, punt 2
Comentaris
En resum, l’SPTCV al·lega el següent:
‐

Mai s’ha excedit el preu d’adjudicació del contracte, i no s’incompleix l’article 102.1 de
l’LCSP, atés que les certificacions s’han abonat d’acord amb el certificat pel contractista,
que s’ajusta a la seua oferta econòmica i als plecs.

‐

En l’informe del càlcul del preu de licitació s’inclou la justificació del motiu pel qual es
produeix un increment del preu de licitació respecte a expedients amb el mateix objecte
licitats anteriorment.

‐

No es van realitzar consultes preliminars de mercat atés que l’SPTCV està licitant aquest
servei des de fa 20 anys.

‐

Es realitza el pesatge final d’abocament amb tots els controls legals pertinents. L’SPTCV
controla els justificants de pesatge i sol·licita a l’empresa els calibratges i verificacions
que realitzen a la seua bàscula tant internament com per organismes externs
independents, i entrega aquesta documentació a l’SPTCV quan és sol·licitada, com a
mínim una vegada a l’any.

‐

Efectivament hi ha algun tiquet que apareix amb errates en les hores dels pesatges,
que es produeix per un error del tècnic de la planta a l’hora de reinicialitzar la bàscula
en la segona pesada.

‐

De manera aleatòria es realitzen controls per part de tècnics de l’SPTCV en la bassa de
lixiviats, i també un seguiment dels camions des de l’eixida de l’abocador fins a
l’arribada a planta, amb control dels pesatges.

Sobre les qüestions anteriors hem de manifestar les observacions següents:
‐

En l’excepció no s’afirma que l’SPTCV ha excedit el preu d’adjudicació del contracte,
sinó que no tenim evidència adequada i suficient que ens permeta determinar que
l’SPTCV estiga abonant al contractista en funció de la prestació realment executada.

‐

L’al·legació sobre l’increment del preu de licitació és correcta i s’accepta.

‐

Les circumstàncies d’aquest expedient aconsellen dur a terme consultes preliminars de
mercat.

‐

Les proves d’auditoria realitzades han posat de manifest que el control dels justificants
de pesatges és insuficient perquè no detecta errors que afecten la veracitat de les
unitats de lixiviats retirades.
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‐

No queden adequadament justificades les duplicitats de pesatges pels errors tècnics
en el maneig de la bàscula.

‐

Els controls indicats per l’SPTCV no han detectat ni impedit les duplicitats de pesatges
detectades en les proves realitzades per la Sindicatura sobre els mesos de setembre i
desembre de 2020; desconeixem en quina mesura aquestes debilitats han pogut
produir-se durant altres mesos de l’any 2020.

Conseqüències en l’Informe
En l’últim guió del punt 2 s’elimina el text següent:
“En aquest sentit, no consta en l’expedient una justificació motivada sobre l’increment del
89% del preu del contracte anterior, formalitzat el 27 d’agost de 2018 amb el mateix
adjudicatari i prorrogat fins al 27 d’agost de 2020.”

Desena al·legació
Apartat 3.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions sobre la
contractació”, punt 3
Comentaris
L’SPTCV al·lega que es va produir un error involuntari en fer constar un valor estimat de
72.000 euros, quan el seu valor correcte és de 872.000 euros, i que si es té en compte aquest
últim valor la solvència exigida no supera el límit de l’article 87 de l’LCSP. No podem
admetre aquesta al·legació, ja que el valor estimat del contracte que figura en la
documentació de la licitació és de 72.000 euros, i no consta que l’SPTCV l’haja corregit.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Onzena al·legació
Apartat 3.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions sobre la
contractació”, punt 4
Comentaris
L’al·legació descriu les circumstàncies que van determinar aquesta actuació, i assenyala que
van ser sobrevingudes per la COVID-19 i imprevisibles en el moment de la licitació, per la
qual cosa la modificació s’ajusta a l’LCSP.
Considerem que l’argumentació de l’SPTCV és incompleta. L’article 205.2.b de l’LCSP preveu
la possibilitat de modificar un contracte vigent quan es derive de circumstàncies
sobrevingudes i que foren imprevisibles en el moment en què va tindre lloc la licitació del
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contracte, sempre que es complisquen les tres condicions que detalla. L’SPTCV al·lega que
compleix la primera (que la necessitat de la modificació es derive de circumstàncies que
una Administració diligent no hauria pogut preveure), però no argumenta res sobre la
segona: que la modificació no altere la naturalesa global del contracte. Tal com indiquem
en l’excepció de l’Informe, el contracte original delimita un servei sobre un edifici en
concret, l’Auditori de Torrevella, que està en explotació; no obstant això, la modificació és
per a actuacions en un altre edifici, el Conservatori, sense ús des que es va acabar l’any
2012 i que, encara que forma part del mateix complex, té necessitats diferents de posada a
punt i reparació.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Dotzena al·legació
Apartat 3.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions sobre la
contractació”, punt 5
Comentaris
L’SPTCV al·lega que els treballs realitzats suposen un 9,99% del preu de licitació del
contracte, per la qual cosa poden entrar en la liquidació en ser inferior al 10%. La
modificació es va formalitzar en data posterior per a incloure els treballs addicionals.
L’al·legació confirma l’excepció, és a dir, que les prestacions del modificat es van executar
abans de la seua formalització, de manera que es va incomplir l’article 156.5 del text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), que assenyala que no podrà iniciar-se
l’execució del contracte sense la formalització prèvia, excepte en els casos previstos en
l’article 113 (tramitació d’emergència). D’altra banda, com que aquest és un contracte de
serveis no li resulta aplicable el percentatge apuntat per l’SPTCV, que només opera per als
contractes d’obra segons el que es preveu en l’article 234 del TRLCSP.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Tretzena al·legació
Apartat 3.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions sobre la
contractació”, punt 6
Comentaris
S’al·lega que les raons de necessitat de construir un nou edifici consten en l’ordre d’inici,
informe d’idoneïtat i en la memòria de l’òrgan de contractació de l’SPTCV.
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Els documents que cita l’al·legació han sigut revisats per la Sindicatura, i s’observa que en
cap es determina amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen
cobrir-se per mitjà del contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte, que en
aquest cas són les raons que fan necessari construir un nou edifici per a oficines del Districte
Digital, i en aquesta ubicació. En conseqüència, no es compleix l’article 28.1 de l’LCSP.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Catorzena al·legació
Apartat 3.2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions sobre la
contractació”, punt 7
Comentaris
S’al·lega que les raons per les quals es fa necessari crear noves places per al Districte Digital
i en aquesta ubicació s’especifiquen en l’ordre d’inici, informe d’idoneïtat i en la memòria
de l’òrgan de contractació de l’SPTCV.
Els documents que cita l’al·legació han sigut revisats per la Sindicatura, i s’observa que en
cap es determina amb precisió la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen
cobrir-se per mitjà del contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte, que en
aquest cas són les raons per les quals es fa necessari crear 400 noves places per al Districte
Digital, ni per què aquestes han de situar-se en aquest edifici. En conseqüència, no es
compleix l’article 28.1 de l’LCSP.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.

Quinzena al·legació
Apèndix 3, apartat 4.1, “De caràcter general o comú a diversos dels
contractes revisats”
Comentaris
L’al·legació versa sobre els tres guions dels contractes oberts:
‐

Sobre la informació de l’article 63.3.d de l’LCSP. L’SPTCV al·lega que sí que compleix
aquest precepte, si bé és cert que no publicaven els contractes formalitzats. Revisant
de nou aquest punt, creiem necessari modificar-ne la redacció per a millorar la seua
comprensió.
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‐

Inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
L’al·legació és correcta i s’accepta.

‐

Notificacions de l’acord d’adjudicació. L’SPTCV al·lega que la notificació és individual i
que publica les actes d’obertura i els informes de valoració, per la qual cosa no entén
l’observació de l’nforme. No obstant això, no fa referència al contingut previst en
l’article 151.2 de l’LCSP. I en aquest punt, les notificacions són incompletes,
especialment sobre les característiques de la proposició de l’adjudicatari determinants
que haja sigut seleccionada l’oferta d’aquest amb preferència a la resta de licitadors les
ofertes dels quals han sigut admeses, de manera que permeta als interessats en el
procediment interposar recurs prou fundat contra la decisió d’adjudicació.

Conseqüències en l’Informe
D’una banda, es modifica la redacció del primer guió, que queda com segueix:
“-

Anunci de formalització dels contractes (article 154 de l’LCSP). L’SPTCV no publica en
el seu perfil de contractant la formalització dels contractes, juntament amb el contracte
corresponent. Per als contractes subjectes a regulació harmonitzada, l’anunci de
formalització ha de publicar-se, a més, en el Diario Oficial de la Unión Europea.”

D’altra banda, se suprimeix el segon guió.

Setzena al·legació
Apèndix 4, “Seguiment de les recomanacions d’informes anteriors”,
quadre 17
Comentaris
Sobre la recomanació de programar l’activitat de contractació pública i l’anunci
d’informació prèvia. L’SPTCV aporta amb l’al·legació l’informe de planificació de l’exercici
2021, i indica que començarà a publicar l’anunci previ a partir de 2022. Per tant, la
recomanació està parcialment aplicada.
Respecte a la recomanació sobre la solvència econòmica i financera requerida als licitadors.
L’SPTCV indica que l’està aplicant l’any 2021; aquest fet serà comprovat, si és el cas, en
auditories següents.
Conseqüències en l’Informe
Es canvia la situació actual de la recomanació sobre programar l’activitat de contractació
pública, que passa a “Aplicada parcialment”.
S’actualitza el paràgraf de resum general que figura a continuació del quadre 17.
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Dissetena al·legació
Informe, apartat 8, “Recomanacions”
Comentaris
L’SPTCV indica que accepta les recomanacions de l’Informe.
Conseqüències en l’Informe
No es modifica.
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