
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

 



 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, la fiscalització efectuada ha tingut per 
objecte determinar si les inversions reflectides en els comptes anuals de l'exercici de 
2007 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d'ara endavant FGV o l'Entitat), es 
presenten de forma adequada, conformement als principis comptables que hi són 
d'aplicació; així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant el citat exercici, en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de FGV relacionats amb les àrees citades en el 
paràgraf anterior. En els diferents apartats del present Informe s'assenyalen aquelles 
situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora per part dels òrgans responsables 
de l'Entitat. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de FGV estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a l'exercici terminat en la dita 
data, i s'adjunten íntegres, juntament amb l'informe d'auditoria, en l'annex d'aquest 
Informe. Els esmentats comptes foren formulats per la directora-gerent de l'Entitat el 28 
de febrer de 2008 i aprovats pel Consell d'Administració de FGV el 5 de març de 2008, 
i han sigut presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de 
la Generalitat (IGG) -conformement a la normativa aplicable- el 27 de juny de 2008, 
juntament amb l'informe d'auditoria.  

Aquest informe és resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent al que 
s'estableix en el Text Refós de la Llei d'Hisenda Publica de la Generalitat (TRLHPG), 
realitza la IGG amb la col·laboració d'una firma privada d'auditoria. En aquest informe 
s'emet una opinió amb advertiments. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a comprovar si la comptabilitat de les inversions registrades per FGV durant 
2007 en els epígrafs d'immobilitzacions immaterials i materials ha sigut adequada, així 
com els procediments de gestió i control intern aplicables a les dites inversions, i a 
comprovar l'adequació de la formalització i presentació dels comptes anuals. 

També s'ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en l'informe 
de fiscalització de l'exercici de 2006. 

D'acord amb tot això, hem practicat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic" 
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elaborades per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l'Estat Espanyol, i amb les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
d'aplicació en aquest cas, prenent en consideració els objectius perseguits i l'abast 
anteriorment indicat. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D'acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, aquesta Sindicatura ha revisat el compliment, per 
part de FGV, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i en l'activitat 
contractual, en relació amb les àrees fiscalitzades, durant l'exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 2007; així com l'adequació de la formalització i presentació dels comptes 
anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en les normes següents: 

a) General pressupostària 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat. 

- Llei de la Generalitat 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat. 

- Llei de la Generalitat 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a 2007. 

- Decret 20/1993 del Govern Valencià, que regula el registre de convenis i 
estableix el règim econòmic i pressupostari dels convenis que subscriga la 
Generalitat Valenciana. 

b) Pròpia de FGV 

- Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de novembre, per mitjà de la 
qual es crea l'entitat FGV. 

- Estatut de FGV, aprovat pel Decret 144/1986, de 24 de novembre, del Consell 
de la Generalitat Valenciana. 

c) Contractació 

- Llei 48/1998, de 30 de desembre, sobre procediments de contractació en els 
sectors de l'aigua, l'energia, els transports i les telecomunicacions, per mitjà de la 
qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol les directrius 93/38 CEE i 
92/13 CEE. 
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- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pe mitjà del qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la LCAP. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, per mitjà del qual es crea 
la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen 
els registres oficials de contractes, contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 22 de maig de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
pe mitjà de la qual es dicten normes de funcionament i comunicació de dades al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

d) Comptabilitat 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Resolució de 18 de juny de1991 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà de la qual s'aprova la informació que han de retre les 
empreses públiques. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals 
al qual estan sotmeses les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de 
la Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació de les àrees fiscalitzades dels comptes anuals als principis comptables que 
hi són d'aplicació: 

a) Els elements d'immobilitzat registrats en els distints comptes de l'immobilitzat 
material, tenen una naturalesa heterogènia, atenent al seu règim jurídic o a la 
titularitat. Quant a això, i tal com s'indica en l'apartat 4.2, aquesta Sindicatura de 
Comptes considera que caldria diferenciar els elements que són propietat de 
FGV d'aquells altres que li han sigut cedits per al seu ús o explotació, i 
comptabilitzar aquests últims en l'immobilitzat immaterial. A aqueix efecte, 
s'haurien d'obtenir, en tos els casos, els respectius documents de cessió o -si és el 
cas- de delegació, en els quals es definisquen i concreten els termes i les 
condicions de les cessions o delegacions efectuades, amb la finalitat de 
determinar l'adequació del seu assentament comptable. Aixi mateix, l'adequada 
valoració de les inversions executades i lliurades a FGV per la Generalitat en 
exercicis anteriors, es troba condicionada a l'existència de documentació 
justificativa suficient que acredite la valoració consignada en el document de 
lliurament i que aquesta valoració no resulte superior al seu valor de 
recuperació. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat, 
durant el període objecte de fiscalització, els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) En la mesura en què les inversions en infraestructura i superestructura no siguen 
obres pròpies de FGV, sinó de la Generalitat, el seu finançament hauria d'anar 
directament a càrrec d'aquesta última; tal i com s'indica en l'apartat 4.2 del 
present Informe. 

b) Els aspectes significatius sorgits en la fiscalització de la contractació de FGV en 
l'exercici de 2007, es posen de manifest en l'apartat 5. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

FGV es va crear mitjançant la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de 
novembre. El seu objecte és l'explotació i gestió de les línies de ferrocarril i dels serveis 
complementaris de transports transferits a la Generalitat, així com d'aquells que en el 
futur puga encomanar-li aquesta última. També podrà realitzar totes aquelles activitats 
comercials i industrials que estime convenient per a desenvolupar l'explotació de les 
línies ferroviàries i els serveis assignats. 

La Llei de creació de FGV va ser modificada per la Llei 3/1996, de 30 de desembre, de 
Mesures de Gestió i Organització de la Generalitat Valenciana, a causa de la necessitat 
d'adequar la mencionada normativa a la legislació de la Unió Europea. 

FGV es configura com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la Generalitat, que està subjecta a l'ordenament jurídic privat i que 
gaudeix d'autonomia en la seua organització, amb patrimoni propi i plena capacitat per a 
desenvolupat els seus fins. La seua relació amb el Consell de la Generalitat es porta a 
efecte a través de la Conselleria d'Infraestructures i Transport. 

Tal i com recull la memòria de FGV, el desenvolupament de la seua activitat requereix 
els recursos aportats pel titular del servei públic, per mitjà de la Llei de Pressuposts de 
la Generalitat de cada exercici i dels contractes-progama que es puguen realitzar. La 
continuïtat d'aquestes aportacions és la que garanteix la prestació del dit servei de 
transport per part de FGV. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

A continuació es resumeixen les principals actuacions desenvolupades per FGV en 
l'exercici de 2007. 

a) Estacions i abaixadors 

- Ampliacions en l'edifici de tallers de l’Avda. dels Tarongers. 

- Edifici de cotxeres i muntatge d'instal·lacions per a la línia 6. 

- Ampliació de vestidors i reforma d'instal·lacions en l'edifici de "Toma i Deje", i 
reurbanització de la zona d'aparcaments. 

- Adequació d'andanes per a les unitats renovades del Man entre Altea i Dénia. 

- Obres de supressió de set passos a nivell. 

- Obres del projecte d'electrificació i d'adequació d'andanes del tram Venda 
Lanuza-Creueta. 
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- Restauració de la façana de l'estació de la Marina. 

b) Obres en vies 

- Renovació de via del tram Seminari-Bértera i del tram l'Eliana-Llíria. 

- Substitució de la diagonal 14-16 de Jesús. 

c) Instal·lacions elèctriques, de seguretat ferroviària i comunicacions 

- Ampliació i millora del sistema de "frenat automàtic puntual", fase II. 

- Actualització de llocs de control local en estacions. 

- Instal·lació de càmeres de TV, enregistradors de vídeo i interfonia centralitzada. 

- Implantació del “Sistema d’ajuda a l'explotació”. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES. 

4.1 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç i el compte de pèrdues i beneficis de FGV a 31 de desembre de 2007, 
juntament amb les dades corresponents a l'exercici anterior, es mostren a continuació, 
en euros. 

 
ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 
Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Immobilitzacions financeres 

Despeses per a distribuir en diversos exers. 
Actiu circulant 

Existències 
Deutors 
Inversions financeres temporals 
Tresoreria 
Ajusts per periodificació 

1.191.143.690
862.170

1.178.682.260
11.599.260

625.900
109.004.690

4.481.560
59.668.420

72.890
43.612.860
1.168.960

1.022.749.063 
835.310 

1.015.731.826 
6.181.927 

345.570 
143.639.771 

3.757.787 
71.505.519 

56.945 
68.037.510 

282.010 

16,5% 
3,2% 

16,0% 
87,6% 
81,1% 

(24,1)%
19,3% 

(16,6)%
28,0%

(35,9)%
314,5% 

Total actiu 1.300.774.280 1.166.734.404 11.5% 
    

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 
Fons propis 

Patrimoni d'afectació 
Aportació Generalitat fons patrimonial 
Resultat d'exercicis anteriors 
Aportació de la Generalitat 
Pèrdues i guanys 

Ingressos per a distribuir en diversos exers. 
Subvencions de capital 

Ingressos per béns cedits G. 
Provisions per a riscs i despeses 
Creditors a llarg termini 

Deutes amb entitats de crèdit 
Creditors a curt termini 

Deutes amb entitats de crèdit 
Creditors comercials 
D'altres deutes no comercials 
Ajusts per periodificació 

73.208.020 
54.148.160 

166.877.580 
(115.180.190)

57.264.470 
(89.902.000)
518.460.810 
184.713.900 
333.746.910 
11.607.670 

484.727.380 
484.727.380 
212.770.400 
84.742.330 
16.654.350 

111.073.640 
300.080 

58.749.676 
54.148.156 

119.781.711 
(139.271.989) 

46.976.773 
(22.884.975) 
526.869.123 
183.185.935 
343.683.188 
12.568.205 

393.094.687 
393.094.687 
175.452.713 
85.833.005 
13.786.097 
75.454.007 

379.604 

24,6% 
0,0% 

39,3% 
17,3% 
21,9% 

(292,8)%
(1,6)%

0,8% 
(2,9)%
(7,6)%
23,3% 
23,3% 
21,3% 
(1,3)%
20,8% 
47,2% 

(20,9)%
Total passiu 1.300.774.280 1.166.734.404 11,5% 

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Consum d'unes altres matèries 

Despeses de personal  

Dotació amortització immobilitzat 

D'altres despeses d'explotació  

3.257.440 

75.770.490 

50.512.700 

36.762.650 

3.270.170 

62.817.237 

41.519.500 

25.568.631 

(0,4%) 

20,6% 

21,7% 

43,8% 

Beneficis d'explotació - - - 

Despeses financeres i despeses assimilades 20.976.740 16.195.823 29,5% 

Resultats financers positius - - - 

Beneficis de les activitats ordinàries - - - 

Pèrdues procedents de l'immobilitzat 

Despeses extraordinàries 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 

427.680 

661.280 

5.939.480 

492.550 

4.859.863 

3.978.884 

(13,2%) 

(86,4%) 

49,3% 

Resultats extraordinaris positius 36.720.650 71.175.569 (48,4%) 

Beneficis abans d'imposts - - - 

Impost sobre societats - - - 

Resultat positiu de l'exercici - - - 
  

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Import net xifra de negocis 

D'altres ingressos d'explotació 

49.460.550 

8.673.110 

43.781.547 

8.132.540 

13,0% 

6,6% 

Pèrdues d'explotació 108.169.620 81.261.451 33,1% 

D'altres interessos i ingressos assimilats 2.523.710 3.396.730 (25,7%) 

Resultats financers negatius 18.453.030 12.799.093 44,2% 

Pèrdues activitats ordinàries 126.622.650 94.060.544 34,6% 

Ingressos procedents d'altres exercicis 

Ingressos extraordinaris 

Subvencions de capital transferides 

Imputació resultats ingressos diferits 

21.077.370 

361.640 

12.373.800 

9.936.280 

13.052.323 

45.605.207 

12.810.755 

9.038.581 

61,5% 

(99,2%) 

(3,4%) 

9,9% 

Resultats extraordinaris negatius - - - 

Resultat negatiu de l'exercici 89.902.000 22.884.975 292,8% 

Quadre 2 
 

Tal com hem comentat en l'apartat1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés l'àrea 
d'inversions comptabilitzades en els epígrafs del balanç d'immobilitzacions materials i 
immaterials de l'exercici de 2007. 
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Els dits epígrafs, per import de 1.179.544.430 euros, representen el 90,7% del total actiu 
de l'exercici de 2007. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre les dites 
inversions, en els apartats següents es comenten els aspectes més significatius observats. 

4.2 Immobilitzacions materials 

La composició i el moviment de l'immobilitzat material, el valor net del qual és de 
1.178.682.260 euros i que constitueix el 90,6% de l'actiu, es mostra en el quadre 
següent, desglossat pels distints grups d'elements que componen aquest epígraf. 

 

Comptes 
Saldos  

31-12-06 Addicions 
Baixes i 

regularitz. Traspassos 
Saldos 

31-12-07 

Terrenys 8.879.452 5.080 (24.022) - 8.860.510 

Edificis i d'altres construccions 49.178.441 4.843.472 (214.567) 25.496.404 79.303.750 

Instal·lacions fixes ferroviàries 811.616.758 14.375.926 (19.012.200) 90.995.846 897.976.330 

Maquinària, instal·lacions i utillatge 20.076.906 3.060.222 (751.443) 137.935 22.523.620 

Mobiliari i estris 2.727.135 416.650 (77.664) 10.959 3.077.080 

Equips processament informació 11.876.207 262.080 (827.747) 47.310 11.357.850 

Elements de transport 198.608.386 123.653.057 (10.577.760) 97.364.647 409.048.330 

Recanvis d'immobilitzat 13.309.017 1.525.609 (333.405) 35.859 14.537.080 

Immobilitzat en curs 258.174.942 83.773.203 (668.910) (214.088.960) 127.190.275 

Total valors de cost 1.374.447.245 231.915.298 (32.487.718) - 1.573.874.825 

Amortització acumulada (358.715.419) (50.172.710) 13.695.564 - (395.192.565)

Valor net 1.015.731.826 - - - 1.178.682.260 

Quadre 3 
 

a) Composició de l'immobilitzat material 

Els elements registrats en els distints comptes de l'immobilitzat material, els quals es 
recullen en el quadre anterior, tenen una naturalesa heterogènia -atenent al seu règim 
jurídic o a la titularitat- i que comentem tot seguit. 

- Immobilitzat adscrit a FGV per la Generalitat, una vegada traspassats a aquesta 
els serveis ferroviaris explotats per Ferrocarrils de Via Estreta (FEVE), 
mitjançant el Reial Decret 1.496/1986, de 13 de juny. Aquests elements foren 
comptabilitzats d'acord amb la liquidació efectuada per FEVE a 31 de desembre 
de 1986, amb abonament al compte de "Patrimoni d'afectació". A 31 de 
desembre de 2007 el seu valor net comptable s'eleva a 15.400.478 euros. 

- Inversions en instal·lacions fixes ferroviàries realitzades directament per la 
Generalitat, per mitjà de la Conselleria d'Infraestructures i Transport (CIT), i 
lliurades -una vegada finalitzades- a FGV per posar-les en servei i explotació. A 
31 de desembre de 2007 aquestes inversions han sigut registrades i valorades en 
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411.523.563 euros, d'acord amb el valor que figura en les certificacions emeses 
pel cap del Servei d'Obres de la CIT, i la seua amortització acumulada al 
tancament de l'exercici és de 78.097.983 euros. 

- Inversions en infraestructures i superestructures ferroviàries, que aquesta 
Sindicatura de Comptes considera que han sigut realitzades per FGV mitjançant 
una delegació tàcita de la Generalitat i que, en conseqüència, no són obres 
pròpies de FGV. 

Tenint en compte la classificació anterior, aquesta Sindicatura entén que s'haurien de 
diferenciar els elements propietat de FGV d'aquells altres que li han sigut cedits per al 
seu ús o explotació, i comptabilitzar aquests últims en l'immobilitzat immaterial. A 
aqueix efecte, caldria obtenir -en tots els casos- els respectius documents de cessió o -si 
és el cas- de delegació, en els quals es definisquen i concreten els termes i les 
condicions de les cessions i delegacions efectuades, tant per a determinar el seu adequat 
assentament comptable, com per a aclarir el règim jurídic aplicable en matèria 
d'endeutament i contractació. 

Per això, l'adequada valoració de les inversions executades i lliurades a FGV per la CIT, 
es troba condicionada a l'existència de documentació justificativa suficient que acredite 
que el valor comptabilitzat al tancament de l'exercici no resulta superior al seu valor de 
recuperació. Quant a això, en la memòria s'indica que l'import registra es correspon amb 
la valoració que consta en el document de cessió. 

En aqueix sentit, i tal com hem indicat anteriorment, en la mesura en què FGV no 
detinga la propietat de les obres, sinó el seu ús o explotació, caldria comptabilitzar les 
cessions en l'immobilitzat immaterial. Addicionalment, aquesta Sindicatura considera 
que el document en el qual es xifra l'import de les inversions cedides hauria d'anar 
acompanyat de la documentació justificativa suficient que acredités la valoració 
consignada en el dit document. 

Quanta això, es pot assenyalar que en l'exercici de 2007 no s'han registrat altes en 
concepte de cessions d'elements d'immobilitzat efectuades per la CIT. 

D'altra banda, es reitera el que ja hem indicat en informes de fiscalització d'exercicis 
anteriors, en el sentit que aquesta Sindicatura de Comptes considera que les inversions 
realitzades per FGV en infraestructura i superestructura, les efectua per delegació tàcita 
de la Generalitat; raó per la qual el seu finançament haurà d'anar directament a càrrec 
d'aquesta última. Així, encara que FGV és el titular de l'endeutament bancari, és la 
Generalitat qui assumeix la càrrega financera de tal deute, en virtut del que es preveu en 
les lleis anuals de pressuposts des de l'exercici de 1995. 

b) Altes de l'exercici 

Les altes de l'exercici han ascendit a 231.915.298 euros; les més significatives en són 
les registrades en "Elements de transport", per 123.653.057 euros, i en "Avançaments i 
immobilitzat en curs", per import de 83.773.203 euros. 
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Tal com hem indicat anteriorment, l'objectiu principal de la present fiscalització ha sigut 
la revisió de les altes produïdes durant 2007 en aquest epígraf del balanç de FGV. A 
aqueix efecte, hem seleccionat una mostra d'operacions per import de 53.333.707 euros, 
el 23% del total d'altes de l'exercici, de les quals correspon una part important a les 
inversions derivades dels contactes que s'analitzen en l'apartat 5. 

En la revisió financera de les altes de l'exercici de 2007 relatives a l'immobilitzat 
material, s'ha comprovat, per a les mostres revisades, que les dites operacions estan per 
regla general adequadament suportades i comptabilitzades. 

Algunes de les factures seleccionades estaven pendents de pagament al seu venciment. 
Segons la informació obtinguda, el total a 31 de desembre de 2007 de factures vençudes 
pendents de pagament és de 63.875.407 euros (comprés l'IVA), i corresponen a dos 
contractes de subministrament de material mòbil. FGV ha comptabilitzat els interessos 
de demora meritats al tancament de l'exercici, els quals ha xifrat en 97.037 euros. 

Quant al compliment de la normativa de contractació aplicable, vegeu l'apartat 5 del 
present Informe. 

c) Baixes i regularitzacions 

Les baixes i regularitzacions registrades en l'immobilitzat material han pujat a 
32.487.718 euros, que comprenen 5.958.605 euros de baixes d'elements obsolets, 
26.520.898 euros de regularitzacions per IVA i 8.215 euros per unes altres 
regularitzacions. 

Les regularitzacions practicades en el conjunt de l'immobilitzat per les devolucions de 
l'IVA, han ascendit a 26.854.793 euros, xifra que inclou les efectuades en l'immobilitzat 
material, per 26.520.898 euros, més les practicades sobre l'immobilitzat immaterial, per 
333.895 euros. Els imports anteriors comprenen tant la regularització per l'IVA tornat 
durant l'exercici de 2007, que s'eleva a 20.682.731 euros, com la regularització feta per 
corregir apunts comptables d'exercicis anteriors, per 5.632.160 euros (que comprenen 
els 4.306.145 euros indicats com a advertiment en l'informe de 2006); així com unes 
altres regularitzacions per un import conjunt de 539.902 euros. 

Les regularitzacions d'apunts comptables s'han comptabilitzat a càrrec del compte de 
despeses i pèrdues d'exercicis anteriors. 

El càrrec per ajust a l'amortització acumulada derivat de les regularitzacions indicades, 
és de 8.605.663 euros, comptabilitzat amb abonament al compte d'ingressos procedents 
d'uns altres exercicis. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa aplicable 

a) General 

FGV està inclosa de forma expressa en l'apartat VI de la disposició addicional tercera de 
la Llei 48/1998, de 30 de desembre, sobre procediments de contractació en els sectors 
de l'aigua, l'energia, els transports i les telecomunicacions, per mitjà de la qual 
s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol les directius 93/38/CEE i 92/13/CEE. Per 
tant, FGV està subjecta als manaments de la Llei 48/1998 quan realitza algun dels 
contractes que, pel seu objecte o quantia, queden dins de l'àmbit d'aplicació objectiva de 
la Llei citada. 

El règim jurídic dels contractes realitzats per FGV que queden fora de l'àmbit 
d'aplicació de la Llei 48/1998, ve regulat en la disposició addicional onzena, punt 2, del 
TRLCAP, segons la qual FGV ha de complir en tots els casos els principis de publicitat, 
concurrència i no discriminació, per mitjà de les normes i condicions generals de 
contractació que establisca la Conselleria d'Infraestructures i Transport. 

Finalment, en el supòsit de contractacions de FGV realitzades per delegació expressa o 
tàcita de la Generalitat, l'Entitat haurà de realitzar la contractació -com a entitat que 
actua per compte de l'Administració de la Generalitat- en els mateixos termes legals que 
si fos aquesta última la que efectués els contractes. En definitiva, es subjectarà a la Llei 
de Contractes de forma plena. 

b) Normativa interna 

Tal com hem vingut posant de manifest en els últims informes de fiscalització, la norma 
interna de FGV sobre adquisicions no està adaptada a la Llei 48/1998 ni a la disposició 
addicional onzena del TRLCAP. Aquesta norma va ser completada per un Acord del 
Consell d'Administració de FGV de 5 de març de 2002, el qual distingeix entre la 
contractació realitzada per la Direcció d'Infraestructures de FGV i aquella altra que 
realitze l'Entitat com a explotadora del servei ferroviari, i preveu que la signatura dels 
contractes puga recaure en la directora-gerent de FGV, sempre que existisca autorització 
expressa a favor d'aquella conferida pel president de FGV. 

Quant a això, es port indicar que, després de la creació de l'Ens Gestor de la Xarxa de 
Transport i de Ports de la Generalitat (GTP) mitjançant la Llei 16/2003, de 17 de 
desembre, es va produir el traspàs del personal i dels mitjans de què disposava la 
Direcció d'Infraestructures de FGV a favor de l'Ens citat. En conseqüència, en la mesura 
en què les contractacions que haja d'efectuar FGV ja no s'estenguen a obres en 
infraestructures ferroviàries (les quals passen a ser competència del GTP), la citada 
norma sobre adquisicions haurà d'adaptar-se al nou marc jurídic d'actuació de FGV. 
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D'altra banda, i tal com hem vingut indicant en informes de fiscalització d'exercicis 
anteriors, les normes de contractació de FGV haurien de completar-se amb la regulació 
de determinats procediments, en relació amb la preparació dels contractes, la capacitat i 
la selecció dels contractistes. 

Continua vigent, per tant, la recomanació que FGV elabore un manual de procediments 
de contractació, en el qual es desenvolupen tots els tràmits i s'especifiquen els controls 
interns que cal establir i desenvolupar. El dit manual haurà de considerar l'entrada en 
vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic. 1 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

Segons la informació facilitada per l'Entitat, durant l'exercici de 2007 s'han formalitzat 
un total de quaranta-quatre contractes (sense considerar els menors), per un import 
global de 116.342.515 euros. En el quadre següent se'n mostra un resum per tipus de 
contracte i formes i procediments d'adjudicació. 

 

Tipus de contracte Modalitat d'adjudicació Euros 
Nombre 

d'expedients 

Concurs públic 11.179.083 53,4% 9 56,3%

Procediment negociat 9.755.062 46,6% 7 43,7%

       Amb publicitat 295.272 1,4% 1 6,3%

       Sense publicitat 9.459.790 45,9% 6 37,5%

Obres Subtotal 20.934.145 100,0% 16 100,0%

Concurs públic 15.506.334 18,2% 1 14,3%

Procediment negociat 69.586.604 81,8% 6 85,7%

      Amb publicitat 442.761 0,5% 1 14,3%

      Sense publicitat 69.143.843 81,3% 5 71,4%

Subministraments Subtotal 85.092.938 100,0% 7 100,0%

Concurs públic 4.758.956 46,1% 5 23,8%

Procediment negociat 5.556.476 53,9% 16 76,2%

     Sense publicitat 5.556.476 53,9% 16 76,2%

Assistència tècnica Subtotal 10.315.432 100,0% 21 100,0%

Total formalitzat en 2007 116.342.515  44  

Quadre 4 
 

                                                 
1 En fase d’al·legacions FGV informa que el seu Consell d’Administració va aprovar el 23 de juliol de 
2008 les instruccions de contractació que apareixen publicades en el “perfil del contractant” en la pàgina 
web de l’Entitat. 
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Per tipus de contractes, els de subministraments constitueixen el 73,1% del total 
formalitzat en 2007; els d'obres, el 18% i els d'assistència tècnica, el 8,9% restant. Per 
mitjà de concurs se n'ha formalitzat el 27% i pel procediment negociat, el 73%. 

5.3 Revisió dels expedients de contractació 

5.3.1 Abast de la revisió 

A fi de verificar l'adequació, a la normativa aplicable, dels procediments seguits en la 
contractació d'inversions, així com l'adequació de la formalització dels corresponents 
expedients, aquesta Sindicatura ha seleccionat, a partir de la informació subministrada 
per FGV, la mostra d'expedients de contractació formalitzats en l'exercici de 2007 que 
figura en el quadre següent. 

 

Núm. 
exp. 

 
Tipus Denominació F/A 

Pressupost 
adjudicació 
(sense IVA) 

06/81 S Subministrament de vint cotxes intermedis NS 42.600.000 

06/74 S Subministrament equipament per a adaptació sistema de peatge C 15.506.334 

04/04 S Annex III contracte deu unitats de tren sèrie 4300. NS 2.404.060 

06/38 O Obres renovació via tram Seminari – Bétera  Línia 1  C 2.333.579 

06/65 O Obres renovació via tram L’Eliana – Llíria  Línia 1  C 3.114.814 

07/65 O Obres d'emergència inundacions tram Altea - Calp NS 4.001.724 

06/68 O Obres millora infraestructura línia 4 connexió ronda nord NP 1.271.568 

07/68 A Suport tecnològic anàlisi i investigació accident NS 312.525 

07/25 A Assegurança danys unitats tren i tramvia NS 1.688.166 

  Total mostra contractes formalitzats en 2007  73.232.770 

O: Obres; C: Concurs; S: Subministraments; A: Assistència; F/A: Forma d'adjudicació; NP: Negociat 
amb publicitat; NS: Negociat sense publicitat. 

Quadre 5 
 

La mostra seleccionada per a la revisió ha abastat el 62,9% del total formalitzat durant 
2007. 

També s'ha fet un seguiment d'alguns contractes significatius formalitzats en exercicis 
anteriors, en relació amb la seua evolució i execució durant 2007. 

La revisió ha comprés el compliment, per part de l'Entitat, de les obligacions relatives al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 
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Com a conclusió podem assenyalar que els contractes revisats han sigut tramitats, per 
regla general, d'acord amb la normativa que hi és d'aplicació, tant l'externa com la 
interna; amb les incidències que comentem a continuació. 

5.3.2 Expedients als quals és aplicable la Llei 48/1998 

Expedient 06/81. Subministrament de vint cotxes motors intermedis per a integrar-los 
en les unitats de la sèrie 4300, versió quatre cotxes 

Contracte adjudicat el 4 de maig de 2007 per import de 42.600.000 euros (sense l'IVA), 
per mitjà de procediment negociat sense publicitat, segons el que es disposa en l'article 
25 de la Llei 48/1998. El termini d'execució del contracte és de quaranta-dos mesos. 

En la revisió de la tramitació de l'expedient hem observat que els plecs de clàusules 
tècniques i administratives no estan signats per l'òrgan de contractació de l'Entitat. 

A 31 de desembre de 2007 hi ha comptabilitzada una factura de 6.390.000 euros, que en 
correspon al 15% de l'import total, en compliment de les clàusules contractuals que 
regulen la manera de facturar i pagar el subministrament. 

Expedient 06/74. Subministrament i instal·lació de l'equipament per a adaptar el 
sistema de peatge al projecte APUNT en zona A i línia 5 del metro de València 

Contracte adjudicat per concurs el 14 de setembre de 2007 per 15.506.334 euros. 
Existeix una discrepància entre el termini d'execució que consta en la resolució del 
president de FGV que aprova la licitació, de vuit mesos, i la que figura en els plecs, de 
catorze mesos, i que calia haver esmenat en l'expedient. 

S'ha observat que els plecs de clàusules administratives i tècniques no estan signats per 
l'òrgan de contractació. En el plec de clàusules administratives no s'exigeix als licitadors 
que acrediten la seua solvència econòmica i financera. 

En relació amb els criteris d'adjudicació que figuren en els plecs, s'ha d'indicar que són 
genèrics, que no tenen la concreció exigida per l'article 24.3 de la Llei 48/1998 i que no 
prenen en consideració formes de valoració adequades. L'informe tècnic de valoració 
d'ofertes estableix, sense base en els plecs, que els criteris de valoració es reparteixen 
entre un 35% per a l'oferta econòmica i un 65% per a la tècnica. En aquest sentit, el 
criteri mantingut per la Sindicatura és que la valoració econòmica ha de significar 
almenys el 50% del barem d'adjudicació. 

També s'han observat alguns incompliments en els terminis de tramitació, com són els 
relatius als vint dies per a la firma del contracte i de deu dies per a la comunicació de 
l'adjudicació a la resta de licitadors. 

D'aquest contracte, no se n'ha facturat cap quantitat durant 2007. 
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Expedient 04/04. Annex III al contracte per a l'adquisició d'opcions dels equips 
addicionals de xarxa de comunicacions i equips per a deu unitats de la sèrie 4300 

Signat el 30 de març de 2007 per 2.404.060 euros. En la revisió de l'expedient no s'han 
observat aspectes importants, llevat que no hi figura la documentació referida a la fiança 
definitiva.2 A 31 de desembre de 2007 la quantitat executada és de 240.406 euros. 

5.3.3 Expedients als quals és aplicable el TRLCAP (D.A., 11ª) 

Expedient 06/38. Obres renovació de via tram Seminari - Bétera de la línia 1 

Contacte adjudicat el 13 de desembre de 2006 i formalitzat el 31 de gener de 2007 per 
import de 2.333.579 euros (IVA no inclòs), amb un termini d'execució de vuit mesos. 
L'acta de comprovació del replantejament que autoritza l'inici de les obres, es va signar 
amb cert retard, el 7 de maig de 2007, a causa que el contractista no disposava dels 
materials necessaris que havia d'aportar FGV. 

En la revisió de la tramitació de l'expedient s'ha detectat que el plec de clàusules 
administratives particulars no està signat per l'òrgan de contractació. 

Les altes comptabilitzades en 2007 per aquest contracte s'eleven a 1.865.067 euros, que 
donen un grau d'execució del 79,9%. 

Expedient 06/65. Obres de renovació de via tram l'Eliana - Llíria de la línia 1 

Contracte adjudicat el 23 de gener de 2007 per un import de 3.114.814 euros (IVA no 
inclòs) i un termini d'execució de vuit mesos. Posteriorment, el 30 d'octubre de 2007, se 
n'adjudica un modificat per 576.670 euros, un 18,5% del contracte original, amb una 
ampliació del termini d'execució de dos mesos. 

El plec de clàusules administratives no està signat per l'òrgan de contractació de FGV. 
L'informe d'avaluació d'ofertes no està signat pel responsable. 

Les altes comptabilitzades en 2007 per FGV per l'execució d'aquest contracte, pugen a 
2.952.980 euros, i s'ha observat que les obres executades durant el mes de desembre, per 
import de 553.586 euros, han sigut comptabilitzades en 2008. La recepció definitiva de 
les obres tingué lloc en gener de 2008. 

Expedient 07/65. Obres d'emergència per inundacions tram Altea - Calp 

Contracte adjudicat el 19 d'octubre de 2007 per import de 4.001.724 euros i un termini 
d'execució que finalitzava el dia 30 d'abril de 2008. El contracte ha sigut tramitat pel 
procediment d'emergència. El TRLCAP estableix que les entitats que facen ús del 
procediment d'emergència hauran de comunicar-ho al consell de Ministres (Consell de 
la Generalitat) en el termini de seixanta dies des de la data en què s'adopten els acords 

                                                 
2  En fase d’al·legacions FGV informa que ja es troba una còpia de la fiança en l’expedient. 
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d'iniciació. FGV interpretà que no havia de fer la dita comunicació, perquè l'expedient 
havia sigut tramitat amb autorització del president de l'Entitat. 

Durant 2007 s'ha comptabilitzat una factura per import d'1.672.624 euros, cosa que 
indica un grau d'execució del contracte del 41,8%. 

Expedient 06/68. Obres per a la millora de la infraestructura i l'adequació de la línia 4 
a la connexió de la ronda nord amb l'autovia A-21 

Contracte adjudicat el 9 de gener de 2007 per import d'1.271.568 euros i un termini 
d'execució de set mesos. L'obra ha sigut adjudicada pel procediment negociat sense 
publicitat, malgrat no estar compresa en cap dels supòsits prevists en l'article 141 del 
TRLCAP per a fer adjudicacions seguint aquest procediment. D'altra banda, les obres 
contractades preveuen actuacions sobre elements integrants de les infraestructures 
tramviàries que, per raó del que hem indicat en l'apartat 5.1.b), ultrapassen l'àmbit de 
competències de l'Entitat; FGV argumenta que obeeixen a un encàrrec tàcit de la 
Generalitat. En aqueix sentit, és recomanable que hi haja delegació expressa. 

En la revisió de l'expedient s'han observat, encara, les incidències següents: no consta 
l'aprovació del projecte ni de l'informe de supervisió d'aquest; els plecs tècnics i 
administratius no estan signats per l'òrgan de contractació; no s'ha demanat a 
l'adjudicatari que acredite la seua solvència econòmica i financera ni la declaració de no 
estar sotmés a la prohibició de contractar. 

A la data de redacció d'aquest Informe l'obra està paralitzada a sol·licitud del director i 
del contractista; però no consta en l'expedient l'autorització de l'òrgan de contractació de 
FGV. 

L'execució registrada a 31 de desembre de 2007 s'eleva a 1.016.956 euros, el 80% del 
contracte. 

Expedient 07/68. Suport tecnològic per a l'anàlisi i investigació d'un accident ferroviari 

Contracte signat el 30 d'abril de 2007 amb una duració d'un mes i per import de 312.525 
euros; el seu objecte és la realització d'un informe que analitze les circumstàncies que 
donaren lloc a un accident ferroviari succeït en 2006. S'ha observat que la realització del 
contracte, fet sense publicitat ni concurrència, es produeix entre FGV i tres universitats 
politècniques, per mitjà de departament amb experiència en explotació i manteniment 
de línies de ferrocarril, i que l'informe es va rebre amb dos mesos de retard; no consta 
en l'expedient documentació que justifique certes discrepàncies en les dates del seu 
compliment. 

Expedient 07/25. Assegurança de danys en unitats de tren i tramvia 

En la revisió de l'expedient s'han observat dues incidències: d'una banda, que la mesa de 
contractació acordà promoure l'adjudicació basant-se en un informe d'avaluació 
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d'ofertes que porta una data posterior; i d'altra banda, que no hi consta l'aprovació de 
l'òrgan de contractació de FGV. 

5.3.4 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

Els expedients dels quals s'ha fet el seguiment són els cinc següents: 02/90, 03/73, 
05/80, 06/20 i 06/59. 

Expedient 02/90: obres de construcció del tram 2 Mercat Central - Finca Adoc, 
adjudicat en 2003. La recepció de l'obra tingué lloc el primer d'octubre de 2007 i FGV 
en va aprovar la certificació final per un import de 2.897.369 euros, un 9,97% del cost 
de l'obra. Aquesta certificació final va ser aprovada amb setze dies de retard respecte del 
termini previst per l'article 147.1 del TRLCAP. 

Expedient 03/73: obres de construcció de les cotxeres i tallers del tramvia d'Alacant, 
adjudicat en 2005. En 2007 s'ha aprovat una revisió de preus per import d'1.544.172 
euros. La recepció provisional de l'obra tingué lloc el 10 de maig de 2007 i la 
certificació final de les obres, per import de 2.277.011 euros, va ser aprovada el 17 de 
desembre de 2007; per tant, per a la signatura, se'n va supera el termini de dos mesos 
des de la recepció provisional previst en l'article 147.1 del TRLCAP. L'increment 
percentual de la certificació final sobre el preu del contracte s'eleva al 10,5%, que 
supera lleugerament el 10% permés per l'article 160 del RGC. La inversió de l'exercici 
de 2007, per import de 6.057.596 euros, està integrada per quatre certificacions d'obra, 
més la certificació final. 

En la resta d'expedients no s'han observat incidències significatives. 
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6. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe s'han assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les quals els 
responsables de FGV han d'adoptar mesures correctores per tal d'evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions que indiquem a continuació. Prèviament 
destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per 
l'Entitat. 

Es pot destacar que FGV va informar aquesta Sindicatura de Comptes, mitjançant un 
escrit de 28 d'abril de 2008, sobre les mesures adoptades a l'objecte d'atendre algunes de 
les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior, les quals mesures han 
sigut objecte de comprovació en el curs de la present fiscalització. 

a) Durant l'exercici de 2007 s'han atés les següents recomanacions, realitzades en 
informes anteriors: 

a.1) La cancel·lació de determinades provisions de naturalesa salarial, en 
haver desaparegut la causa que en va aconsellar la dotació. 

a.2) Ha quedat operativa l'aplicació informàtica que permet obtenir la 
informació necessària per a cobrir adequadament els llocs de treball. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d'exercicis anteriors: 

b.1) Agilitar, en tant com siga possible, les gestions necessàries perquè es 
signe un nou contracte-programa que done cobertura a les necessitats 
financeres de FGV. 

 Quant a això, l'Entitat ha vingut indicant en exercicis anteriors que, per 
part seua, ha efectuat les gestions necessàries; però que en la negociació 
es troben implicades diverses administracions, entitats i empreses. 

b.2) Els ingressos per serveis publicitaris han ser objecte d'un major 
seguiment i control. 

b.3) Completar l'elaboració d'una norma pròpia de contractació, que haurà de 
ser sotmesa a l'aprovació de la CIT. 

 En aquest sentit, FGV comunica que està estudiant la posada en marxa 
d'una norma específica de contractació, i que a aqueix efecte s'han posat 
ja en marxa una sèrie de processos previs, com ara el manual del 
procediment de contractació, que en l'exercici de 2008 es veurà 
modificat per tal d'adaptar-lo a la nova legislació sobre contractacions. 
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b.4) Observar els aspectes indicats en l'apartat 5.3, posats de manifest en la 
revisió dels expedients de contractació. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici de 2007. 

c.1) Acompanyar els comptes anuals retuts amb un informe de gestió. 

c.2) Adoptar les mesures necessàries perquè siga possible atendre els 
pagaments en les dates de venciment. 

 

 




