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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 11/2021, relatiu a Aeroports Públics de
Catalunya, SLU, exercici 2018
Barcelona, 29 de juliol de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 11/2021, relatiu a Aeroports
Públics de Catalunya, SLU (APC), exercici 2018, en compliment del seu Programa anual
d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 29 de juny del 2021.
La fiscalització de regularitat ha inclòs la revisió dels comptes anuals abreujats d’APC de
l’exercici 2018 per verificar que es presenten segons el marc normatiu d’informació financera
aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que aquest marc conté.
També ha inclòs la comprovació que durant el període fiscalitzat APC ha desenvolupat la
seva activitat d’acord amb la normativa que li és d’aplicació.
APC és una societat limitada unipersonal constituïda el 25 de setembre del 2007 per Acord
del Govern de la Generalitat amb l’objectiu de gestionar els aeroports de Lleida-Alguaire i
d’Andorra–La Seu d’Urgell, els únics dos aeroports catalans que no tenen la qualificació
d’interès general i que són competència de la Generalitat de Catalunya. En l’exercici
fiscalitzat, la societat estava adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES).
El total de l’actiu i del patrimoni net i passiu a 31 de desembre del 2018 era de 26,42 M€,
amb una reducció de 3,74 M€ respecte a l’exercici 2017. El resultat de l’exercici 2018 va ser
negatiu en 1,33 M€.
L’opinió de la Sindicatura, recollida en l’apartat 3.1 de l’informe, és que, excepte pels fets
descrits en les observacions 1 i 2, els comptes anuals expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera d’APC a 31 de desembre
del 2018, i també dels resultats, i de la liquidació pressupostària corresponents a l’exercici
anual finalitzat en aquella data, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera
aplicable i, en particular, amb els principis i criteris comptables que aquest marc conté.
Es posa un èmfasi especial en les observacions 3 i 4, que descriuen una incertesa
relacionada amb el principi d’empresa en funcionament.
En aquest mateix apartat es detallen les observacions més rellevants que es desprenen del
treball de fiscalització, que es resumeixen a continuació:
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• APC va registrar de forma incorrecta, dins l’epígraf Altres reserves, sobrants de transferències corrents que al tancament de l’exercici 2018 eren d’un total de 2,77 M€ i que
haurien d’haver estat registrades dins l’epígraf Deutes a curt termini.
• El 31 de desembre del 2018 hi havia despeses meritades i no comptabilitzades per
406.457 €, corresponents a l’IVA no deduïble d’una previsió de factures pendents de rebre
en concepte de despesa de promoció turística. Com a conseqüència d’aquest fet, els
epígrafs Creditors comercials i altres comptes a pagar i Resultat de l’exercici estan
infravalorats i sobrevalorats, respectivament, per l’import esmentat.
• El 31 de desembre del 2018 APC mantenia saldos pendents de cobrament davant
l’Agència Estatal d’Administració Tributària arran del procés d’inspecció i comprovació
sobre l’IVA iniciat el 2015, per 8,94 M€, que figuren registrats en l’actiu corrent. Per
aquest motiu, el romanent de tresoreria no afectat a 31 de desembre del 2018 va ser
negatiu en 1,21 M €.
• D’acord amb les observacions 1 i 2, els Fons propis d’APC esdevindrien negatius per
2,38 M€, i també tenint en compte les conseqüències que es podrien derivar d’una
resolució negativa de les reclamacions davant del Tribunal Econòmic-Administratiu
Regional de Catalunya per les actes de les inspeccions d’IVA (11,67 M€). La continuïtat
d’ACP dependria del suport financer del seu soci únic, que és la Generalitat de Catalunya.
• L’ampliació de l’objecte social d’APC l’octubre de l’exercici 2015 amb la incorporació de
la promoció econòmica, empresarial i turística per al desenvolupament del territori, dona
cobertura a la realització de les accions de promoció aeronàutica que l’entitat porta a
terme. Cal tenir en compte, però, que hi ha una altra entitat del sector públic de la
Generalitat, l’Agència Catalana de Turisme, que té encomanada específicament aquesta
funció.
• Durant l’exercici 2018 APC va incórrer en despeses per 1,28 M€ per les quals no disposava de finançament, sense elaborar el preceptiu pla de reequilibri pressupostari. Cal
dir que el 31 de març del 2020 APC va elaborar aquest pla amb l’adopció de mesures de
contenció i estalvi per 3,5 M€ en l’exercici 2020.
• Pel que fa a la contractació administrativa, s’han observat diferents incompliments de la
normativa de contractació pública en la tramitació dels expedients adjudicats per
procediment obert i per procediment negociat, relatius als plecs de clàusules, a la
composició de les meses de contractació, als criteris de solvència exigibles als licitadors
i a la formalització de les pòlisses de responsabilitat civil, entre altres.
Quant als contractes menors, els expedients 40, 41 i 57 de la mostra corresponien a
contractacions successives per cobrir necessitats recurrents. Aquesta incidència dona
com a resultat l’elusió dels requisits de publicitat o els relatius als procediments
d’adjudicació que haurien correspost. Per aquest motiu constitueixen un fraccionament
indegut del contracte i, en conseqüència, un incompliment dels articles 99.2 i 118.3 de la
Llei de contractes del sector públic.
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• Els convenis signats amb companyies aèries i operadors turístics per a la promoció
aeronàutica (promoció econòmica, turística i empresarial als entorns dels aeroports de
Reus, Girona, Andorra–La Seu i Lleida–Alguaire) no tenen les característiques pròpies
dels convenis, ja que suposaven una relació bilateral i onerosa. A parer de la Sindicatura
són contractes de prestacions de serveis de màrqueting i publicitat que es van
adjudicar de forma directa sense respectar els principis de publicitat i concurrència.
Així mateix, els convenis amb la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya i amb l’Estudi
Brainstorm no complien els requisits per ser considerats convenis.
• APC tenia formalitzats dotze contractes laborals per obra o servei que cobrien tasques
de caràcter estructural. A més, set d’aquests contractes havien superat la durada màxima
per aquesta tipologia de contractes.
Per últim, en l’informe es formulen vuit recomanacions que, en opinió de la Sindicatura,
contribuirien a millorar alguns dels aspectes assenyalats en l’apartat d’observacions.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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