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Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 
de maig, de Sindicatura de Comptes, i atenent el que preveu el Programa Anual d’Actuació 
per a 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte verificar si les adquisicions de 
béns i serveis efectuades per l’Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la 
Generalitat (d’ara endavant GTP) durant 2007, imputables tant a l’immobilitzat com a les 
existències, així com les baixes i traspassos, es presenten adequadament, d’acord amb els 
principis comptables aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la 
gestió dels fons públics durant el citat exercici en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes de la 
gestió i control intern de les àrees revisades, i hem assenyalat en els diferents apartats 
d’aquest informe aquelles situacions que hauran de ser objecte d’atenció i millora per part 
dels òrgans responsables GTP. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de GTP estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el compte 
de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita data i 
s’adjunten íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest informe. 
Aquests comptes van ser formulats pel director general el 14 d’abril de 2008, aprovats pel 
Consell d’Administració el 26 de juny de 2008 i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), d’acord amb la normativa 
d’aplicació el 27 de juny de 2008, juntament amb l’informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria dels comptes anuals que, atenent el 
que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV) realitza la 
IGG en col·laboració amb firmes d’auditoria que contracta la IGG. En aquest informe 
s’emet una opinió amb una incertesa quant a la provisió per a la cobertura de les 
contingències derivades de recursos contenciosoadministratius presentats per certs afectats 
per les expropiacions del Parc Logístic de Riba-roja. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització duta a terme ha consistit 
a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb les 
adquisicions de béns i serveis efectuades pel GTP durant 2007, imputables tant a 
l’immobilitzat com a les existències, així com les baixes i els traspassos, i a comprovar 
l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

Així mateix, s’ha efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l’informe de fiscalització de l’exercici de 2006. 
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D’acord amb l’anterior, s’han efectuat les proves d’auditoria financera que s’han considerat 
pertinents conformement amb els "Principis i normes d’auditoria del sector públic", 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels OCEX i amb les "Directrius tècniques de 
fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments 
han consistit a realitzar proves selectives, revisar el control intern i d’altres tècniques 
d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els objectius perseguits i l’abast 
anteriorment assenyalat. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de GTP de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics i l’activitat contractual, en relació amb les 
àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007, així com l’adequada 
formalització i presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, mitjançant proves selectives, del compliment 
dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

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

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

- Llei de Societats Anònimes, T.R. del Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de 
desembre. 

- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, Text Refós, aprovat per Decret 
Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat Valenciana, que conté la disposició 
legal de creació del l’Ens Gestor, modificada parcialment per la Llei 12/2004, de 27 
de desembre i la Llei 14/2005, de 23 de desembre. 

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

- 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 la qual s’incorporen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directrius 93/38 CEE i 92/13 CEE. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

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

- Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula el registre de 
convenis i s’estableix el règim jurídic i pressupostari dels convenis que subscriga la 
Generalitat. 

- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre 
Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana. 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat, sobre el 
reintegrament de les transferències corrents i de capital. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, declaratòria del règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals al 
qual estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 18 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per la qual s’aprova la informació que han de retre les empreses 
públiques. 
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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’ha posat de 
manifest el següent fet o circumstància que afecta de forma significativa l’adequació dels 
comptes anuals als principis comptables aplicables: 

a) Tal com vam posar de manifest en informes de fiscalització d’exercicis anteriors, 
GTP té contingències derivades dels recursos contenciosoadministratius interposats 
per alguns expropiats contra les resolucions del Jurat Provincial d’Expropiació 
Forçosa, en relació amb les expropiacions realitzades en l’actuació del Parc Logístic 
de Riba-roja, per a les quals hi ha comptabilitzada una provisió de 10.000.000 
d’euros (vegeu la nota 12 dels comptes anuals). D’acord amb l’informe d’auditoria 
de la Intervenció General, “segons la resposta obtinguda per l’Advocacia General 
de la Generalitat Valenciana, la quantia total reclamada en els dits procediments 
pujaria a 29.228 milers d’euros. No obstant això, la Direcció de l’Entitat estima, 
basant-se en la informació disponible, que la dita provisió cobreix raonablement els 
imports que finalment podrien ser exigibles”. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, no hem detectat 
durant l’exercici de 2007, incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió 
dels fons públics, en relació a les àrees fiscalitzades. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte de GTP 

L’Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat va ser creat per la Llei 
16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i 
d’Organització de la Generalitat Valenciana, i està adscrit a la Conselleria 
d’Infraestructures i Transport.  

L’Ens Gestor es configura com una entitat de dret públic de les previstes en l’article 5.2 de 
la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i independent, 
amb subjecció a l’ordenament jurídic privat. Així mateix, gaudeix d’autonomia 
administrativa, econòmica i financera i de patrimoni propi per al compliment de les seues 
finalitats. 

GTP té per objecte la construcció d’infraestructures de transport i de ports que li siguen 
expressament assignades per la conselleria competent en matèria de transport, així com la 
gestió, conservació i manteniment d’aquestes i d’aquelles altres ja existents respecte de les 
quals li siguen encomanades aquestes funcions. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Fonamentalment, GTP ha centrat la seua activitat durant l’exercici de 2007 en la 
construcció d’infraestructures del transport terrestre i ports, i en l’explotació de les 
infraestructures ferroviàries que han sigut acabades durant l’exercici de 2007 mitjançant el 
cobrament d’una contraprestació  a l’operador públic del servei de transport (FGV), així 
com a la venda de parcel·les del Parc Logístic de Riba-roja. 

En l’exercici de 2007, GTP ha signat un protocol de col·laboració i posteriorment un 
conveni amb l’Ajuntament de València per l’actuació “Modificació de rasant i urbanització 
en superfície de l’estació de Benimàmet (València) i les seues immediacions” i amb 
l’empresa municipal de l’Ajuntament d’Alboraia, EGUSA, per l’actuació “Modificació de 
la rasant i urbanització en superfície de la línia 3 de FGV en el terme municipal 
d’Alboraia”. Aquestes actuacions consisteixen principalment a soterrar vies ferroviàries i 
urbanitzar l’entorn. 

Pel Decret 3/2007, de 14 de març, del president de la Generalitat, va ser assignada a la 
Conselleria d’Infraestructures i Transport la competència per a efectuar, per mitjà de GTP, 
el desenvolupament de les actuacions necessàries per a executar les infraestructures de 
connexió de l’avinguda de França, prolongació del passeig de l’Albereda i Port, així com la 
realització dels equipaments i les instal·lacions complementàries per a realitzar en el dit 
àmbit, un circuït urbà que acollís la celebració a València del Gran Premi d’Europa de 
Fórmula 1. En desenvolupament del dit Decret, el 28 de setembre de 2007, es va signar un 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de València. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

Tot seguit mostrem, en euros, el balanç i compte de pèrdues i beneficis de GTP a 31 de 
desembre de 2007, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 
 

ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 
Immobilitzat 139.689.580 35.626.725 292,1% 

Immobilitzacions immaterials 106.860 116.224 (8,1%) 
Immobilitzacions materials 139.581.060 35.510.501 293,1% 
Immobilitzacions financeres 1.660 - - 

Despeses per distribuir en diversos exercicis 899.169 617.090 45,7% 
Actiu circulant 60.530.520 43.661.003 38,6% 

Existències 39.461.620 31.833.508 24,0% 
Deutors 20.027.990 3.804.990 426,4% 
Inversions financeres temporals 2.570 2.818 (8,8%) 
Tresoreria 974.280 8.019.687 (87,9%) 
Ajusts per periodificació 64.060 - - 

Total actiu 201.119.269 79.904.818 151,7% 
    

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 
Fons Propis (425.336) (273.829) 55,3% 

Resultats negatius exerc. anteriors (273.830) (3.780) 7.144,2% 
Pèrdues i beneficis (151.506) (270.049) (43,9%) 

Ingressos per distribuir en diversos exercicis 31.650.370 6.748.493 369,0% 
Subvencions de capital 24.660.360 6.745.363 265,6% 
Ingressos per béns cedits 6.990.010 3.130 223.223,0% 

Provisions per a riscs i despeses 10.007.590 10.004.351 0,0% 
Creditors a llarg termini 91.474.970 44.912.960 103,7% 

Deutes amb entitats de crèdit 91.474.970 44.912.960 103,7% 
Creditors a curt termini 68.411.675 18.512.843 269,5% 

Deutes amb entitats de crèdit 18.235.464 979.712 1.761,3% 
Creditors comercials 16.458.178 5.927.170 177,7% 
Administracions públiques 76.813 60.005 28,0% 
Creditors per inversions 33.639.309 11.544.456 191,4% 
Remuneracions pendents de pagament 1.911 1.500 27,4% 

Total passiu 201.119.269 79.904.818 151,7% 
 

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Aprovisionaments 21.130.463 2.452.450 761,6% 

Despeses de personal 1.170.329 707.435 65,4% 

Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat 687.915 18.992 3.522,1% 

D’altres despeses d’explotació 4.066.858 1.378.898 194,9% 

Beneficis d’explotació 2.872.267 1.072.890 167,7% 

Despeses financeres i assimilades 3.166.336 1.174.813 169,5% 

Diferències negatives de canvi 28 - - 

Resultats financers positius - - - 

Pèrdues procedents de l’immobilitzat - 8.653 (100,0%)

Despeses extraordinàries 800 2.196 (63,6%)

Despeses i pèrdues d’altres exercicis  (43.841) 204.936 (121,4%)

Resultats extraordinaris positius 58.878 - - 

    

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Import net de la xifra de negocis 10.716.364 5.111.890 109,6% 

Augment existències prod. acabats i en curs 10.121.550 - - 

Treballs per a l’immobilitzat 5.128.056 - - 

D’altres ingressos d’explotació 3.961.862 518.775 663,7% 

Pèrdues d’explotació - - - 

D’altres interessos i ingressos assimilats 83.713 26.527 215,6% 

Diferències positives de canvi - 212 (100,0%)

Resultats financers negatius 3.082.651 1.148.074 168,5% 

Pèrdues de les activitats ordinàries 210.384 75.184 179,8% 

Subvenc. capital transferides al resultat de l’exer. 14.588 10.203 43,0% 

Ingressos extraordinaris - 10 (99,8%)

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 570 - - 

Import a resultats d’ingressos diferits 679 10.707 (93,7%)

Resultats extraordinaris negatius - 194.865 (100,0%)

Resultat de l’exercici (pèrdues) 151.506 270.049 (43,9%)

Quadre 2 

L’import net de la xifra de negocis durant l’exercici de 2007 ha sigut de 10.716.364 euros, 
a causa fonamentalment de la venda de cinc parcel·les del Parc Logístic de Riba-roja, amb 
una superfície de 47.567,20 m2. 
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En l’exercici de 2007 s’ha començat a facturar a l’operador públic del servei de transport 
(FGV), la contraprestació econòmica per la posada a disposició de les infraestructures 
posades en marxa per GTP en l’exercici de 2007. 

4.2 Immobilitzacions materials 

La composició i moviment de l’immobilitzat material, que representa el 69,4% de l’actiu 
total, el mostrem en el quadre següent desglossat pels distints grups d’elements que 
componen aquest epígraf, en euros: 

 
 Saldo a  Moviments de l’exercici Saldo a  

Comptes 31-12-2006 Addicions Baixes Traspassos 31-12-2007 

Instal·lacions fixes ferroviàries - - - 14.777.966 14.777.966

Instal. i equips de seguretat 9.892 - - - 9.892

Mobiliari i estris 100.686 30.090 (410) - 130.366

Equips procés d’informació 83.635 33.129 (3.011) - 113.753

Immobilitzat en curs i acomptes 35.345.222 104.658.678 - (14.777.966) 125.225.934

Terrenys en curs 16.229.889 15.193.487 - - 31.423.376

Edificis i construccions 17.556 3.486.312 - - 3.503.868

Instal·lacions fixes ferroviàries  19.097.777 85.117.986 - (14.777.966) 89.437.797

Acomptes 860.893 - - 860.893

Valors de cost 35.539.435 104.721.897 (3.421) 0 140.257.911

Amortització acumulada (28.933) (650.960) 3.040 - (676.853)

Valors nets 35.510.502 104.070.937 (381) 0 139.581.058

Quadre 3 

a) Terrenys en curs 

En aquest epígraf recollim totes les inversions realitzades per a l’adaptació de terrenys 
corresponents a l’actuació “Parc logístic de Riba-roja” (PLR). 

En virtut del que preveu la disposició addicional primera del Decret 199/2004, de primer 
d’octubre, pel qual s’aprova l’estatut de GTP, aquesta Entitat va assumir la gestió de 
l’actuació PLR en totes les seues fases i ampliacions, passant a ser beneficiària de 
l’expropiació forçosa aleshores en marxa. El 10 de novembre de 2005, l’IVHSA i GTP van 
subscriure un conveni de col·laboració amb la finalitat d’establir el conjunt d’accions 
necessàries perquè la titularitat de tots els béns expropiats tant de la fase 1 com de la fase 2 
del PLR es formalitzés a nom del GTP. 

Les dues fases corresponen als dos àmbits en què es va dividir l’àrea de reserva destinada al 
PLR, que comentem tot seguit: 
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Fase 1: Sòl de dotació pública amb destinació a dipòsit i reparació de contenidors buits, l’ús 
privatiu del qual s’atorgarà a través d’autoritzacions d’ocupació temporal. La urbanització 
d’aquesta fase va ser finançada per la Conselleria d’Infraestructures i Transport mitjançant 
un conveni que s’hi signa amb l’IVHSA. Es comptabilitza com a immobilitzat per tenir 
caràcter de permanència. 

El 2 de maig de 2007, es va formalitzar una acta de cessió d’ús d’infraestructura per part de 
la Conselleria d’Infraestructures i Transport a favor de GTP corresponent a l’obra 
d’urbanització fase 1 del PLR per un import de 6.987.566 euros, tenint com a contrapartida 
el compte d’”Ingressos per béns cedits”. 

Fase 2: Sector de sòl destinat a uns altres usos vinculats al servei de transports de 
mercaderies per carretera. La seua finalitat és la consolidació d’un parc logístic de caràcter 
metropolità destinat a la implantació d’empreses i serveis lligats al sector del transport i la 
logística. La urbanització d’aquesta fase ha sigut encomanada a GTP. Es comptabilitza com 
a existències, excepte les parcel·les M1 i M2, destinades a sòl de dotació i aparcament. 

A més a més, l’Entitat ha incorporat durant l’exercici obra en curs, considerada inicialment 
com a existències, a l’immobilitzat en curs. La parcel·la M2 de la fase 2 del PLR ha sigut 
traspassada durant l’exercici a l’immobilitzat material en curs per estar prevista la seua 
permanència en GTP per a la seua explotació, ja que està planificada la futura licitació 
d’una concessió d’un aparcament per a vehicles i camions que afectaria els terrenys 
compresos per les parcel·les M1 i M2. El valor de la parcel·la M2 traspassada durant 
l’exercici, puja a 5.128.056 euros. 

b) Instal·lacions fixes ferroviàries 

Hem revisat altes en el compte “Instal·lacions fixes ferroviàries” per 7.140.968 euros que 
corresponen a l’execució de 3 expedients de contractació que han sigut objecte de revisió 
en l’apartat 5.3. La comptabilitat de les dites altes ha sigut adequada. 

Els traspassos d’immobilitzat en curs a definitiu han sigut els següents: 

- Superestructura, electrificació, escomesa i obres complementàries del tram Mercat 
Central-Finca Adoc, de la 1ª fase de la xarxa tramviària d’Alacant. Per un import 
d’11.371.866 euros. 

- Senyalització del tram 2 d’Alacant i direcció d’obra, per un import de 3.406.100 
euros. 

Aquestes infraestructures han sigut recollides en l’actiu en la data de la seua posada en 
servei (maig 2007), per l’import executat fins a la dita data. A 31 de desembre de 2007, no 
s’hi havien acabat totalment. 
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4.3 Existències 

El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici de 2007, és el següent: 

 
Saldo a 31-12-2006 

Altes de l’exercici 

31.833.508 

 

Obres d’urbanització fase 2 PLR 8.487.819 

Actuació del circuit “Fórmula 1” 10.121.550 

D’altres conceptes 27.655 

Baixes de l’exercici  

Reclassificació a immobilitzat valor cost M2 5.128.056 

Cost de vendes parcel·les M3 i M16 5.880.856 

Saldo a 31-12-2007 39.461.620 

Quadre 4 

Hem revisat una mostra significativa dels moviments d’existències de l’exercici amb 
resultat satisfactori. 

El salo d’existències al tancament de l’exercici puja a 39.461.620 euros que representen el 
19,6% de la xifra del balanç. Aquest import correspon fonamentalment al valor registrat per 
GTP de les parcel·les integrants de la fase 2 del PLR per un import de 29.312.415 euros i a 
l’actuació del circuit de “Fórmula 1” per 10.121.550 euros. 

Actuació del Parc Logístic de Riba-roja 

El valor de les existències, que puja a 29.312.145 euros, inclou l’adquisició de terrenys i 
costs d’urbanització corresponents al Parc Logístic de Riba-roja, fase II, la destinació dels 
quals és la venda, tret de les parcel·les M1 i M2. 

La parcel·la M2 s’ha traspassat durant l’exercici a immobilitzat en curs perquè està prevista 
la seua permanència en GTP per a la seua futura explotació. En relació amb el traspàs 
d’”Existències” a l’”Immobilitzat”, del valor comptable de la parcel·la M2 per 5.128.056 
euros, GTP ha adoptat el criteri assenyalat per aquesta Sindicatura de Comptes en l’informe 
de l’exercici anterior, i ha registrat aquest moviment en l’epígraf “Treballs per a 
l’immobilitzat” del compte de pèrdues i beneficis. 

Del valor de les existències ha sigut deduït el cost corresponent a les parcel·les venudes. El 
cost del metre quadrat de terreny, que ha sigut considerat com la unitat de venda, ha sigut 
valorat a preu mitjà, incloent la totalitat dels costs prevists fins al seu acabament, entre els 
quals s’han inclòs els costs dels terrenys i urbanització pendents d’execució al tancament. 
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Durant l’exercici de 2007, s’han venut parcel·les amb una superfície total de 47.567,20 m2, 
que representa un acumulat a 31 de desembre de 2007, de 70.286,71 m2. 

Actuació del circuit de “Fórmula 1” 

Tal com s’assenyala en la memòria dels comptes anuals “el valor de l’execució de la 
inversió en el circuït de ‘Fórmula 1’ ha sigut considerada com a ‘Existències’, atés el 
caràcter de no permanència en GTP i la previsió de la seua explotació futura”  

Després d’analitzar la documentació d’aquest projecte (vegeu l’apartat 5.4 més endavant) 
per a comptabilitzar les obres executades cal distingir dues situacions distintes: 

a) Les obres emparades en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València 
i GTP, de 28 de setembre de 2007, i que d’acord amb aquest, l’Ajuntament 
retornarà a GTP. Aquestes inversions s’han de comptabilitzar com “Existències” i 
han pujat a 7.680.274 euros. 

b) La resta d’obres, fonamentalment les actuacions al voltant de la drassana del port de 
València, la inversió de les quals GTP preveu recuperar amb la seua futura 
explotació. Durant 207, aquestes inversions han pujat a 2.441.277 euros. Aquests 
actius, previsiblement, romandran en el patrimoni de l’Entitat de forma duradora. 

Per tant recomanem a GTP que analitze les inversions realitzades i les comptabilitze 
d’acord amb el tipus d’actuacions previstes per al seu retorn econòmic. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d’aplicació 

El règim jurídic aplicable a la contractació de GTP, regulat en l’article 72.3 de la seua llei 
de creació i en l’article 3 del seu estatut, el resumim així: 

- La contractació d’obres de construcció d’infraestructures s’haurà de regir pel que 
disposa la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Segons disposa 
l’article 2 de l’estatut de GTP, la construcció d’infraestructures de transport terrestre 
serà expressament assignada per la Conselleria competent en la matèria. 

- La contractació de subministraments i serveis, així com la contractació de 
l’electrificació, senyalització, manteniment i conservació de les infraestructures 
vindran regulades pel que disposa 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. 

- Els contractes celebrats per GTP que queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 
48/1998, se subjectaran a l’ordenament jurídic privat, i tindran en compte les 
previsions contingudes en la disposició addicional sisena de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques a fi de garantir el compliment dels principis de 
publicitat i concurrència. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

D’acord amb la informació rebuda de l’Entitat, hem elaborat el quadre següent, en el qual 
indiquem el nombre i l’import, en euros, dels expedients de contractació adjudicats en 
l’exercici, detallats per tipus de contractes i formes i procediments d’adjudicació. 

 
Tipus de contractes  Modalitat d’adjudicació Import adjudicació Núm. expedients 

Concurs públic 233.181.282 97,1% 13 76,5%

Procediment negociat 7.071.858 2,9% 4 23,5%Obres 

Subtotal 240.253.140 100,0% 17 100,0%

Subministraments Procediment negociat 299.287 100,0% 2 100,0%

15.646.857 14 Concurs públic 

Procediment negociat 537.588 

96,7%

3,3% 8 

63,6% 

36,4%Consultoria, 
assistència i serveis 

Subtotal 16.184.445 100,0% 22 100,0%

Total 256.736.872 41  

Quadre 5 
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En l’exercici de 2007, GTP ha comunicat al Registre Oficial de Contractes de la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat, la informació preceptiva en 
matèria contractual, amb l’advertiment que comentarem més endavant. 

5.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi de verificar l’adequació a la normativa d’aplicació dels procediments seguits en la 
contractació d’inversions i l’adequada formalització dels corresponents expedients, hem 
seleccionat una mostra de 6 expedients de contractació adjudicats durant l’exercici de 2007, 
que representen el 60,7% de l’import total adjudicat. En el quadre següent, en euros, 
indiquem els expedients revisats que hem seleccionat : 

 
Núm. 
exped.  

Tipus Objecte Modalitat 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

E06/10 O 
Redacció de projecte i construcció de la infraestructura 
de l’obra de modificació de rasant i cobriment de la via 
en l’entorn de l’estació de Benimàmet (València). 

Concurs 23.440.850 

E06/27 O Execució de l’obra de soterrament de la línia 3 al pas 
per Alboraia. Concurs 45.675.811 

E06/39 O Execució de l’obra de la línia T2 metro de València, 
tram Xàtiva-línia 4. Estació Mercat.  Concurs 32.910.986 

E07/1 O Execució de l’obra línia 1 del tramvia d’Alacant. Tram 
4-B. Concurs 19.456.207 

E07/23 O Infraestructura de la connexió Albereda-Av. França-
Port (València) Concurs 31.732.589 

E07/24 CAS 
Assistència tècnica per al suport a la direcció de les 
obres de la infraestructura de la connexió Albereda-
Av. França-Port (València) 

Concurs 2.525.389 

Total 155.741.832 
O: Obres 
S: Subministraments 
CAS: Consultoria, assistència i serveis 
NSP: Procediment negociat sense publicitat 

Quadre 6 

Així mateix, hem seleccionat 4 expedients de contractació fiscalitzats en l’exercici anterior 
a fi d’efectuar el seguiment de la seua execució. Amb les xifres expressades en euros, són 
els següents: 
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Núm. 
exped.  

Tipus Objecte Modalitat 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

E05/12   O EO Urbanització 2ª fase Parc Logístic Riba-roja Concurs 12.912.472

E05/44  O E.O. Renovació i electrificació del tram: La Vila 
joiosa –Benidorm Concurs 23.348.499

E06/24   CAS A. T. Suport a la gestió d’expropiació d’obres 
licitades per GTP Concurs 243.600

175 S Adquisició i implantació de sistema integrat de gestió 
Navision NSP 108.985

Total 36.613.556

Quadre 7 

 

Els expedients revisats han sigut tramitats, en general, de conformitat amb la LCAP i la 
resta de normativa aplicable. No obstant això, tot seguit comentem aquells aspectes 
observats en el curs de la fiscalització que han de ser objecte d’atenció i millora. 

Actuacions administratives prèvies 

a)  Expedient E06/10. La contractació conjunta d’elaboració del projecte i execució de 
les obres té caràcter excepcional i sols pot aplicar-se en determinats supòsits. No 
consten en l’ordre d’inici de l’expedient els motius de l’excepcionalitat del cas. 

Formalització dels contractes 

a) En 2 expedients (E06/10 i E06/39) s’ha excedit el termini previst en els plecs de 
clàusules administratives particulars o en la LCAP per a la formalització dels 
contractes. 

b) En l’expedient E06/10, el contracte d’elaboració del projecte i execució d’obres va 
ser adjudicat per concurs per 23.440.850 euros el 3 d’abril de 2007, i es va 
formalitzar el 30 d’abril de 2007. 

 La clàusula tercera del contracte estableix que “el preu del contracte serà el 
pressupost del projecte de construcció degudament aprovat per GTP. El pressupost 
total obtingut així, coincidirà amb la proposició econòmica de l’oferta de 
l’adjudicatari, llevat que per indicació expressa de GTP, en la fase de redacció del 
projecte s’hagen introduït en el projecte de construcció variacions que afecten el 
projecte”. 

 El director general de GTP, vista la proposta de la direcció tècnica, va resoldre el 13 
de novembre de 2007, aprovar el projecte amb un pressupost de 29.299.871 euros 
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per incorporar-los al contracte. Els canvis introduïts han implicat principalment 
duplicar el tram en el túnel i la superfície de les estacions soterrades. 

Execució dels contractes i comptabilitat 

a) Expedient E06/24. En revisar la factura número 3, hem observat que s’inclouen les 
despeses no considerades en el contracte per 34.225 euros: anuncis en el BOP, 
notificacions de dipòsits previs i actes d’ocupació relatius a expedients 
d’expropiació. 

b) Expedient E05/12 d’urbanització de la 2ª fase del Parc Logístic de Riba-roja. L’acta 
de recepció d’aquesta obra es va signar el 28 de desembre de 2007. A la fi de 2007 
s’havia executat tot el que hi estava previst. 

 La certificació final per 1.683.092 euros autoritzada pel director general de GTP el 
25 d’abril de 2008, ha excedit el termini de dos mesos previst per aprovar-la des de 
la recepció de l’obra. Aquesta liquidació inclou una major despesa i revisió de 
preus, que representen el 9,99% de l’import d’adjudicació. 

5.4 Desenvolupament de les infraestructures necessàries d’accés i connexió viària 
de la ciutat amb el port de València (prolongació de l’Albereda i l’Av. de 
França) i actuacions complementàries 

Mitjançant el Decret 3/2007, de 14 de març, del president de la Generalitat, va ser 
assignada a la Conselleria d’Infraestructures i Transport, la competència per a executar, per 
mitjà de GTP, les infraestructures de connexió de l’Avinguda de França, prolongació del 
Passeig de l’Albereda i Port, així com els equipaments i instal·lacions complementàries per 
a realitzar, en el dit àmbit, un circuit urbà, que aculla la celebració a València del Gran 
Premi d’Europa de Fórmula 1. 

El 28 de setembre de 2007, es va signar un “conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
València i GTP per al desenvolupament de les infraestructures necessàries d’accés i 
connexió viària de la ciutat amb el port de València (Albereda i Avinguda de França).” 

Tot seguit assenyalem les principals estipulacions del conveni i d’altra informació 
relacionada. 

Pressupost 

S’estipula que el pressupost del conveni ve determinat pel cost real de l’execució de 
l’actuació descrita. Per tant, s’incorporaran a aquest conveni els projectes de construcció 
que aproven GTP i l’Ajuntament de València, per l’import que represente el seu cost real 
de redacció i execució. 

Els projectes i/o contractes, adjudicats a 31 de desembre de 2007, inclosos en el conveni 
són els següents amb les xifres expressades en euros: 

 

- 249 - 



Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat. Exercici de 2007 

 

 
Data 

d’adjudicació (o 
de contracte) 

Import 
adjudicació 
(IVA inclòs) 

Import 
repercutible 
al conveni 

Infraestructura de la connexió Albereda-Avda. França-
Port 24-9-2007 31.732.589 31.732.589 

Infraestructura de la connexió Albereda -Av. França-
Port (València) desviament de les línies subterrànies 
d’11 i 20 KV 

18-7-2007 858.652 858.652 

Infraestructura de la connexió Albereda -Av. França-
Port de València, passarel·la de vianants sobre el riu 
Túria 

5-10-2007 2.280.346 2.280.346 

Redacció de l’estudi de solucions dels vials d’accés i 
connexió amb la ciutat des del Port de València 12-3-2007 184.320 184.320 

Redacció del projecte de connexió de l’Albereda i 
l’Avda. de França amb la Marina Reial Juan Carlos I 
l’accés nord al port i la seua compatibilitat amb la 
celebració dels esdeveniments esportius a València.  

12-6-2007 2.156.000 1.293.600 

Assistència tècnica per al suport a la direcció de les 
obres de la infraestructura de la connexió Albereda-Av. 
França-Port 

28-9-2007 2.525.389 1.876.364 

Quadre 8 

 

En l’apartat 5.3 hem seleccionat dos dels contractes anteriors per a fiscalitzar-los. 

A més de tot el que hem indicat, a 31 de desembre de 2007, estaven pendents de licitació 
els concursos necessaris per al desenvolupament de la jardineria i mobiliari urbà, els 
projectes dels quals, una vegada aprovats degudament per GTP i per l’Ajuntament de 
València, s’incorporaran a aquest conveni per l’import que es determine en la seua 
aprovació. 

El cost final de l’actuació vindrà determinat pel cost real suportat per GTP que derive del 
seu desenvolupament i que es veurà afectat, si escau, per les baixes ofertades pels 
licitadors, les revisions de preus i els modificats que siguen degudament aprovats. En el 
cost total s’haurà d’incloure qualsevol altre concepte que incremente el cost real del 
desenvolupament de l’actuació degudament justificat per part de GTP a judici de 
l’Ajuntament de València. 

Finançament 

El finançament del cost real total de l’actuació serà suportada per GTP, si bé l’Ajuntament 
de València en tornarà el 100% mitjançant la imposició d’un cànon  d’urbanització als 
propietaris del futur sector “Grau” o a l’urbanitzador que se seleccione al seu dia, sense 
perjudici d’establir qualsevol altra fórmula que l’Ajuntament considere adequada, ni que les 
administracions implicades puguen obtenir en qualsevol moment fonts de finançament 
extern. 
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El cost total real de la inversió, una vegada acreditat per GTP i aprovada la liquidació del 
conveni, serà transferit per l’Ajuntament de València a GTP en el termini màxim de sis 
mesos des que una vegada aprovada la reparcel·lació s’ingresse l’import corresponent a 
aquestes obres d’urbanització en la tresoreria municipal. 

Obligacions de la Generalitat-GTP 

Amb la signatura del present conveni, la Generalitat, per mitjà de GTP, assumeix les 
següents obligacions i compromisos davant l’Ajuntament de València: 

1) Contractar la redacció dels projectes de construcció de les obres objecte d’aquest 
conveni, així com supervisar-los i aprovar-los amb els ajusts tècnics que calguen. 

2) Contractar l’execució de les obres objecte d’aquest conveni i velar pel seu correcte 
desenvolupament. 

3) Donar trasllat immediat a l’Ajuntament de València de la Resolució per la qual 
s’adjudiquen els contractes d’elaboració de projectes i execució d’obres, d’una 
còpia dels contractes que se subscriguen amb l’empresa o empreses seleccionades, 
així com de les actes de comprovació de replanteig signades per les parts. 

4) Iniciar, a la major brevetat, la construcció i posada en funcionament de l’actuació a 
què es refereix aquest conveni, d’acord amb els projectes tècnics aprovats, 
gestionant eficaçment la dita actuació, especialment a escala tècnica i econòmica. 

5) Una vegada concloses les obres, subscriure amb l’Ajuntament de València les seues 
actes de recepció amb els contractistes i cedir en aquest acte a l’Ajuntament les 
obres d’urbanització objecte d’aquest conveni. 

6) Finançar íntegrament el cost total de la inversió especificat  en la clàusula tercera 
d’aquest conveni, i abonar l’import de les corresponents certificacions d’obra. 

Obligacions de l’Ajuntament de València 

Vist que els propietaris dels terrenys afectats per l’execució de les obres objecte del conveni 
han autoritzat l’Ajuntament de València  per ocupar el sòl necessari a fi que l’Ajuntament 
pose a disposició de GTP per a l’execució de les obres, es va formalitzar la posada en 
disposició de GTP dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres incloses en aquesta 
actuació. 

Amb la signatura del conveni, l’Ajuntament de València va assumir el compromís davant 
de GTP d’escometre la realització dels processos de planificació i gestió urbanística i 
generar els recursos econòmics necessaris per a recuperar la inversió de l’actuació objecte 
del conveni. 

L’Ajuntament de València es va obligar a tramitar i aprovar com a una Ordenança 
municipal, un cànon d’urbanització per al finançament de les obres objecte del conveni, que 
repercutirà en l’urbanitzador o directament en els propietaris del sector “Grau”, que haurà 

- 251 - 



Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat. Exercici de 2007 

de cobrir el cost real de la inversió, tret que l’Ajuntament de València i GTP hagen 
convingut un altra fórmula segons el que disposa la clàusula quarta del conveni. 

Igualment, l’Ajuntament es va obligar a subscriure les actes de recepció de les obres amb 
els contractistes i GTP, donant-les per rebudes en el dit acte a tots els efectes. 

Vigència i liquidació del conveni 

El conveni estarà vigent des del moment de la seua signatura fins a l’acabament complet de 
les obres incloses en l’actuació -entenent-se com a tal la data de liquidació definitiva dels 
contractes d’obra, inclòs el termini de garantia- i l’aplicació al finançament de l’actuació 
dels recursos econòmics generats. En aquest moment s’haurà de realitzar i aprovar per les 
parts una liquidació econòmica final d’aquest conveni en la qual es recolliran tots els 
extrems. 

Durant la vigència del conveni es reunirà periòdicament una comissió de seguiment que 
estarà constituïda de forma paritària per representants de les administracions signants, 
designats, respectivament, per l’alcaldessa de l’Ajuntament de València i el conseller 
d’Infraestructures i Transport en qualitat de president de GTP. 

D’altres actuacions no incloses en el conveni amb l’Ajuntament de València 

A més de les actuacions assenyalades adés, GTP en virtut del que disposa el Decret 3/2007, 
ha adjudicat en 2007 els següents expedients de contractació, amb les xifres expressades en 
euros: 

 

Contracte  
Data 

d’adjudicació 
(o de contracte) 

Import 
adjudicació 
(IVA inclòs) 

Execució obres infraestructura connexió Albereda- Avda. França- 
Port. Condicionament marina Joan Carles I 28.09.2007 9.587.666 

Pla de comunicació per a las obres circuit urbà de Fórmula 1 28.06.2007 29.910 

Quadre 9 

Pel que fa al finançament d’aquestes inversions no incloses en el conveni GTP-Ajuntament 
de València, l’Acord del conseller d’Infraestructures i Transport de l’11de setembre de 
2007 disposa: “Que les inversions que es realitzen com a conseqüència de l’execució del 
projecte de construcció de connexió de l’Albereda i l’Av. de França amb el Port de 
València, marina reial Joan Carles I i d’aquells projectes que GTP execute en 
desenvolupament del que disposa el Decret 3/2007, de 14 de març, excepte aquells que 
estiguen inclosos en el conveni de GTP i l’Ajuntament de València (...), es recuperaran per 
GTP, a càrrec de la futura explotació de les connexions d’accés al port i d’altres que 
resulten beneficiats per les obres que estan portant a terme la Conselleria 
d’Infraestructures i Transport.” 
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6. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present Informe, com a resultat del treball de fiscalització, hem indicat 
aquelles incidències més significatives, respecte de les quals els responsables de GTP han 
d’adoptar les mesures correctores per a evitar-les en exercicis futurs. 

A més a més cal efectuar les següents recomanacions i destacar prèviament les 
recomanacions dels informes dels exercicis anteriors que han sigut esmenades per GTP. 

Cal destacar que l’Entitat, per l’escrit dirigit a aquesta Sindicatura de Comptes de 16 de 
juliol de 2008, ha comunicat les mesures adoptades per atendre les incidències assenyalades 
en l’informe de l’exercici anterior, que han sigut comprovades en el curs de la fiscalització. 

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

a.1) S’ha ampliat la informació continguda en l’informe de gestió de l’exercici 
de 2007. 

a.2) GTP ha elaborat uns procediments de contractació a fi de millorar les 
garanties de l’adequat compliment de la normativa legal d’aplicació i dels 
principis de control intern i bona gestió. 

b) Es considera oportú mantenir la recomanació següent proposta en l’exercici 
anterior: 

b.1) GTP hauria d’esmenar les deficiències que indiquem en l’apartat 5.3 quant a 
l’adequada tramitació dels expedients de contractació. 

c) La següent recomanació és sobre altres aspectes que s’han posat de manifest en la 
fiscalització de l’exercici de 2007:  

c.1) Es recomana que s’analitzen les inversions realitzades en el “Projecte de 
construcció de l’Albereda i l’Av. de França amb el Port de València, marina 
reial Joan Carles I”, i es comptabilitzen d’acord amb el tipus d’actuacions 
previstes per al seu retorn econòmic, bé com a “Immobilitzat” o bé com a 
“Existències”.  
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