
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES 
EDUCATIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA, 

S.A.U. 



Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U. Exercici de 2008 

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 de conformitat amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si l’immobilitzat material i les existències registrats en els comptes anuals de 
l’exercici de 2008 de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat 
Valenciana, S.A.U. (d’ara endavant CIEGSA o la Societat) 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 l’esmentat exercici, en relació amb 
les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de CIEGSA, relacionats amb les àrees citades. En els 
diferents apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions que hauran de ser 
objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Societat. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de CIEGSA estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, el 
compte de pèrdues i beneficis, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita data, i s’ajunten 
íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. 
Aquests comptes van ser formulats pels administradors de la Societat amb data 31 de 
març de 2009, aprovats per la Junta General d’Accionistes amb data 26 de juny de 2009, 
i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat (IGG), conformement a la normativa aplicable, el 29 de juny de 2009, 
juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria, obligatori de conformitat amb la legislació mercantil, 
és alhora el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent el que estableix la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV), realitza la IGG en 
col·laboració amb una firma privada d’auditoria. En aquest informe s’emet una opinió 
amb dues excepcions referides a una limitació a l’abast per aspectes relatius als imports 
per cobrar a la Generalitat i a una incertesa pel tractament de les construccions escolars 
construïdes sobre terrenys propietat de la Generalitat i dels ajuntaments, així com per la 
continuïtat del negoci que depèn de les futures aportacions de la Generalitat. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb els 
epígrafs del balanç immobilitzat material i existències registrats per CIEGSA en 
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l’exercici de 2008, i comprovar l’adequada formalització i presentació dels comptes 
anuals. 

La fiscalització ha inclòs també la comprovació de l’adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

Així mateix, hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’informe de fiscalització de  l’exercici de 2007. 

D’acord amb això, 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 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, tenint en compte els objectius perseguits i l’abast adés indicat. 

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 la 
Societat , de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i de l’activitat contractual, 
en relació amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 
2008, així com l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

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

- Llei de la Generalitat 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a l’exercici de 2008. 

- Llei de la Generalitat 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei de Societats Anònimes, Text Refós aprovat per 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. 

- Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s’acorda 
la constitució de CIEGSA. 

-  Estatuts de la Societat. 

- Conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i CIEGSA de 5 de 
febrer de 2001. 
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- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes dels Sector Públic (en vigor des del 
primer de maig de 2008). 

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en vigor 
fins al 30 d’abril de 2008), aprovat pel Reial Decret Llei 2/2000, de 16 de juny. 

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

- Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els registres oficials de 
contractes i de 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 juridicopressupostari 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. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

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

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

- Resolució de 4 d’octubre de 1995, de la Intervenció General de la Generalitat, 
per la qual es determina el tractament comptable de les subvencions corrents 
percebudes per les empreses públiques. 

- Resolució de 18 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat, 
sobre la informació anual 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’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l’adequació dels epígrafs del balanç i pèrdues i beneficis relacionats amb les àrees 
fiscalitzades als principis comptables aplicables i l’adequada presentació dels comptes 
anuals: 

- Com assenyalem en l’apartat 4.3 d’aquest Informe, la Societat ha seguit el criteri 
dels anys anteriors de registrar les construccions corresponents a obres de 
centres d’educació secundària, com a immobilitzat material, bé en “Immobles 
per revertir” o en “Immobles per revertir en curs”. 

 D’acord amb la normativa del Pla General de Comptabilitat vigent des del 
primer de gener de 2008 i fins que, si escau, les autoritats en matèria comptable 
no emeten una norma específica per al cas de les empreses públiques que 
tinguen determinades especificitats en la seua activitat –com és el cas de 
CIEGSA–, l’epígraf citat adés de l’actiu del balanç, “Immobles per revertir”, que 
puja a 31 de desembre de 2008, a un import net de 871.276.008 euros, no 
compliria amb dos dels tres criteris necessaris per a ser reconegut com a actiu 
immobilitzat de la Societat (els immobles no els controla econòmicament i no 
espera que generen beneficis o rendiments econòmics en el futur). 

 Com a contrapartida i atés que el finançament de dits centres serà satisfet per la 
Generalitat, la Societat hauria de donar d’alta en el seu actiu un compte per 
cobrar que recollís l’import del cost de construcció d’aquests centres que puja a 
936.689.875 euros (vegeu l’apartat 4.3, quadre 3). 

 D’altra banda i derivat del tractament comptable descrit en el paràgraf anterior, 
la partida “Immobles per revertir en curs” que a 31 de desembre de 2008 puja a 
86.891.778 euros, hauria de ser reclassificada a “Existències en curs” fins al 
moment de la finalització i lliurament a la Conselleria d’Educació dels citats 
immobles (centres d’educació secundària). 

 Complementàriament a l’anterior i com a conseqüència del dit tractament 
comptable, d’altres partides dels comptes anuals de CIEGSA es veurien 
afectades, tal com expliquem detalladament en l’apartat 4.3 d’aquest Informe. 

Addicionalment, indiquem tot seguit uns altres aspectes d’interès observats en el curs de 
la fiscalització efectuada: 

a) La Societat ha seguit el criteri de registrar com a existències les construccions de 
col·legis d’educació infantil, primària i especial, ja que considera que actua com 
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a promotora. Els terrenys i les edificacions que hi ha construïdes són propietat 
dels ajuntaments, (vegeu apartat 4.4). 

b) El deute de l’accionista únic amb la Societat per operacions comercials ha sigut 
valorat pel nominal, sense calcular l’efecte financer de l’ajornament i classificat 
com actiu circulant, encara que no es coneix el seu venciment. L’import pendent 
de cobrament, 794.748.140 euros, serà finançat per la Generalitat, principalment 
a través d’ampliacions de capital amb data límit de 31 de desembre de 2015, 
sense perjudici que aquesta data puga ser ampliada posteriorment. (Vegeu 
l’apartat 4.5). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.2, no hem 
detectat durant el període objecte de fiscalització, incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades i 
amb l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana S.A.U. es 
constitueix per Decret 122/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, en forma de 
societat anònima, amb la consideració d’empresa de la Generalitat conformement al que 
disposa l’article 5 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

La Societat té per objecte: 

a) L’organització, contractació i gestió de quantes activitats requerisca la 
preparació, construcció d’obres, instal·lacions, execució i posada en 
funcionament de les infraestructures educatives necessàries per a l’adequada 
implantació de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del 
Sistema Educatiu, i normativa que la desenvolupa dins del territori de la 
Comunitat Valenciana. 

b) La realització de qualsevol obra d’adequació dels centres que es construïsquen, 
així com dels ja construïts, que siguen competència de la Generalitat. 

La Societat durà a cap el dit objecte social amb subjecció als termes i condicions que 
determina el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Cultura i Educació de la 
Generalitat i CIEGSA subscrit el 5 de febrer de 2001 i adequarà les seues activitats a les 
línies d’actuació anuals o plurianuals programades i aprovades per la Conselleria de 
Cultura i Educació. Actualment depèn de la Conselleria d’Educació. 

A 31 de desembre de 2008, el capital social de CIEGSA puja a 300.110.022 euros, 
representat per noranta-nou mil vuit-centes trenta-set accions nominatives de 3.006 
euros de valor nominal cada una, propietat al 100% de la Generalitat (vegeu els 
comentaris descrits en l’apartat 4.5). Els òrgans de govern de la Societat són la Junta 
General d’Accionistes i el Consell d’Administració. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Segons assenyala la Societat en el seu informe de gestió que s’adjunta als comptes 
anuals que figuren en l’annex d’aquest Informe, l’activitat desenvolupada en l’exercici 
ha sigut de continuïtat respecte de l’anterior amb la construcció i adequació dels 
col·legis de primària i secundària per a completar el mapa escolar a la Comunitat 
Valenciana. 

Segons aquest informe de gestió, la inversió total realitzada en l’exercici ha pujat a 282 
milions d’euros, 27 dels quals corresponen a equipament escolar i 255 milions a 
infraestructures educatives. 
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La inversió acumulada de CIEGSA des de la seua creació pel que fa a les 
infraestructures educatives puja a 1.535 milions d’euros. Amb aquesta xifra d’inversió, 
la Societat ha lliurat a la Conselleria d’Educació 337 actuacions (163 de secundària i 
174 de primària). 

Tal com indica l’informe de gestió, la Societat ha implantat en 2008 un nou sistema 
informàtic que està dissenyat  per a facilitar el seguiment del complex procés de 
construcció d’un centre escolar que inclou procediments de control i gestió referits a 
obtenir sol on realitzar actuacions, a la redacció dels corresponents projectes i a 
l’execució de l’obra posterior, així com permet el control de totes les tasques 
administratives derivades de les fases anteriors. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat i d’altres aspectes generals 

Els comptes anuals de l’exercici de 2008 són els primers que CIEGSA ha formulat 
aplicant el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1.514/2007. 

D’acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l’exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no inclouen 
xifres comparatives. 

la fiscalització ha inclòs la comprovació de l’adequada aplicació de les disposicions 
transitòries relacionades amb la introducció  del nou Pla General de Comptabilitat. 

La Societat no ha estimat necessari elaborar el balanç d’obertura a 1 de gener de 2008, 
tal com indica la disposició transitòria primera del Reial Decret 1.514/2007. 
L’assentament comptable de transició recull la nova codificació dels comptes 
comptables i els actius, passius i elements patrimonials que CIEGSA ha registrat a 1 de 
gener de 2008. 

La Societat ha valorat els elements patrimonials per l’opció d’equivalència que 
consisteix a avaluar tots els elements patrimonials que s’han d’incloure en el balanç 
d’obertura segons els principis i normes vigents abans de l’entrada en vigor del nou Pla 
General de Comptabilitat. 

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d’actius i passius recollides en els 
registres de transició són raonables de conformitat amb les regles descrites en les 
disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007, amb les excepcions següents: 

- No s’han donat de baixa els imports comptabilitzats en l’immobilitzat material 
com a “Immobles per revertir”, el saldo net comptable dels quals a 31 de 
desembre de 2007 pujava a 794.541.626 euros i que d’acord amb el marc 
conceptual del Pla General de Comptabilitat no tenen la consideració d’actiu 
immobilitzat, tal com hem comentat en els apartats 2.1 i 4.3 d’aquest Informe. 

 Considerant que dits immobles (centres de secundària) ja van ser lliurats a la 
Conselleria d’Educació i seran finançats per la Generalitat, s’hauria d’haver 
donat d’alta en l’actiu del balanç de CIEGSA un compte per cobrar al seu 
accionista únic per dit import. L’import de cost de construcció dels citats 
immobles per revertir a 31 de desembre de 2008, puja a 936.689.875 euros, tal 
com indiquem en l’apartat 4.3. 

- Així mateix, l’import de l’amortització acumulada a 31 de desembre de 2007, 
46.590.230 euros, que recull la depreciació del valor d’adquisició dels centres de 
secundària comptabilitzats com a “Immobles per revertir” s’hauria d’haver 
compensat amb l’import del compte “Perioditzacions a llarg termini”, inclòs en 
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l’epígraf del balanç “Ajusts per periodització a llarg termini”. Aquest últim 
compte recull l’ingrés futur pel mateix import que l’amortització corresponent a 
dits centres perquè la reversió a la Conselleria d’Educació s’efectués tal com 
indica el conveni de 5 de febrer de 2001, a preu de cost. 

- D’altra banda i derivat del tractament comptable descrit en els paràgrafs 
anteriors, la partida “Immobles per revertir en curs” que, a 31 de desembre de 
2007, puja a 62.912.561 euros hauria d’haver sigut reclassificat a “Existències 
en curs” fins al moment de l’acabament i el lliurament a la Conselleria 
d’Educació dels citat immobles (centres d’educació secundària). L’import dels 
citats immobles per revertir en curs a 31 desembre de 2008 puja a 86.891.778 
euros, tal com s’assenyala en l’apartat 4.3. 

Hem comprovat que en la nota 2.4.2 de la memòria dels comptes anuals, “Aspectes 
derivats de la transició a les noves normes comptables”, es recull el balanç i el compte 
de pèrdues i beneficis inclosos en els comptes anuals de l’exercici de 2007 que van ser 
formulats aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en el dit exercici, juntament 
amb una explicació de les principals diferències entre els criteris comptables aplicats en 
els exercicis  de 2007 i 2008, així com la quantificació de l’impacte que produeix 
aquesta variació de criteris comptables en el patrimoni net a 1 de gener de 2008, data de 
la transició comptable. 
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4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de CIEGSA a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 

 

ACTIU 31-12-2008 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

Terrenys i construccions 

Immobles per revertir 

Instal·lacions tècniques, maquinària i d’altres 

Acomptes i  immobilitzat en curs 

Inversions financeres a llarg termini 

Perioditzacions a llarg termini 

ACTIU CORRENT 

Existències 

Deutors comercials  i d’altres comptes per cobrar 

Inversions financeres a curt termini 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

1.029.544.159 

576.180 

963.545.678 

5.130.099 

871.276.008 

247.793 

86.891.778 

8.434 

65.413.867 

945.302.935 

90.244.793 

854.856.072 

28.418 

173.652 

TOTAL ACTIU 1.974.847.094 

 

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2008 

PATRIMONI NET 

Fons propis 

PASSIU NO CORRENT 

Deutes a llarg termini 

PASSIU CORRENT 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

243.666.858 

243.666.858 

1.258.154.416 

1.258.154.416 

473.025.820 

446.638.245 

26.387.575 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.974.847.094 

Quadre 1 

- 178 - 



Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U. Exercici de 2008 

El compte de pèrdues i beneficis de CIEGSA de 2008, en euros, el mostrem tot seguit: 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  140.921.964 

Variació existències productes acabats i en curs de fabricació 19.532.791 

Aprovisionaments (160.454.754) 

D’altres ingressos d’explotació 13.585 

Despeses de personal (3.884.095) 

D’altres despeses d’explotació (2.937.365) 

Amortització de l’immobilitzat (19.071.457) 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 19.397.462 

Resultat d’explotació (6.481.869) 

Ingressos financers 3.144.576 

Despeses financeres (58.130.542) 

Resultat financer (54.985.966) 

Resultat abans d’imposts (61.467.835) 

Resultat exercici operacions continuades (61.467.835) 

Resultat de l’exercici (61.467.835) 

Quadre 2  

Tal com hem indicat en l’apartat 1.2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés les àrees 
d’immobilitzat material i existències comptabilitzades en el balanç tancat a 31 de 
desembre de 2008. 

Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquests epígrafs del balanç, en els 
apartats següents mostrem els comentaris sobre els aspectes més significatius que hi 
hem observat. 

4.3 Immobilitzat material 

L’epígraf “Immobilitzat material” és el més rellevant de l’actiu del balanç de CIEGSA a 
31 de desembre de 2008, ja que en representa un 49% del total. 

La composició d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2008 i el seu moviment 
durant el dit exercici, en euros, són els següents: 
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Concepte 31-12-2007 Altes Traspassos Baixes 31-12-2008 

Cost:    

Terrenys i construccions pròpies 8.053.300 5.146.989 - (8.053.300) 5.146.989

Immobles per revertir  841.131.856 - 95.558.019 - 936.689.875

Instal·lacions tècniques i maquinària 62.354 - - - 62.354

D’altres instal·lac., utillatge i mobiliari 404.307 32.119 - - 436.426

Equips per a processos d’informació 257.237 46.973 - - 304.210

D’altre immobilitzat 10.162 - - - 10.162

Immobles per revertir en curs 62.912.561 119.537.236 (95.558.019) - 86.891.778

Total cost 912.831.777 124.763.317 - (8.053.300) 1.029.541.794

Amortització acumulada:   

Terrenys i construccions pròpies 129.593 63.548 - 176.251 16.890

Immobles per revertir  46.590.230 18.823.637 - - 65.413.867

Instal·lacions tècniques i maquinària 42.304 7.503 - - 49.807

D’altres instal·lac., utillatge i mobiliari 221.417 43.043 - - 264.460

Equips per a processos d’informació 217.549 27.385 - - 244.934

D’altre immobilitzat 6.158 - - - 6.158

Total amortització 47.207.251 18.965.116 - 176.251 65.996.116

Valor net 865.624.526 105.798.201 - (7.877.049) 963.545.678

Quadre 3  

L’apartat 4.2, “Normes de registre i valoració, aplicats a l’immobilitzat material” i 
l’apartat 6, “Immobilitzat material”, de la memòria dels comptes anuals de CIEGSA, 
mostren la informació pertinent sobre els conceptes assenyalats en el quadre anterior. 

Durant l’exercici de 2008 les altes de l’”Immobilitzat material” han pujat a 124.763.317 
euros. D’aquest import, 119.537.236 euros, corresponen a altes en “Immobles per 
revertir en curs”, i 5.146.989 euros a altes en “Terrenys i construccions pròpies”. 

Les altes en “Terrenys i construccions pròpies” es deuen a l’adquisició d’un immoble 
per a la ubicació de les oficines de la Societat. La baixa en aquest concepte correspon a 
la venda en 2008 de l’immoble adquirit en l’exercici de 2006 destinat a les seues 
oficines. 

Hem revisat un 29% de l’import de les altes totals i no n’hem detectat incidències 
significatives. 

La Societat ha capitalitzat despeses financeres dins de la partida d’”Immobles per 
revertir en curs” per un import d’1.371.594 euros.  
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En l’exercici de 2008 s’han traspassat al compte “Immobles per revertir” un total de 
95.558.019 euros. Aquest import inclou el cost de vint-i-dues construccions de centres 
de secundària. Hem verificat la correcció del dit traspàs així com la facturació a la 
Conselleria d’Educació de l’IVA corresponent per un total de 15.289.283 euros. 

Incidència del nou Pla General de Comptabilitat en el tractament comptable dels 
“Immobles per revertir” i “Immobles per revertir en curs”. 

- La Societat ha seguit els criteris d’anys anteriors –ja comentat per aquesta 
Sindicatura– de registrar les construccions corresponents a les obres de centres 
d’educació secundària com a immobilitzat material, bé en “Immobles per 
revertir” o en “Immobles per revertir en curs”. 

 Cal indicar al respecte que el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial 
Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, vigent des del primer de gener de 2008, 
introdueix una sèrie de novetats importants en la regulació comptable. Una de 
les més significatives per afectar un aspecte bàsic fonamental, és la definició 
d’actiu que s’efectua en l’apartat 4rt. del marc conceptual del dit Pla. 

 D’acord amb aquesta normativa i fins que, si escau, les autoritats en matèria 
comptable no emeten una norma específica per al cas de les empreses públiques 
que tenen determinades especificacions en la seua activitat, com ara CIEGSA, 
l’epígraf de l’actiu del balanç citat adés, “Immobles per revertir”, que a 31 de 
desembre de 2008 puja a un import net de 871.276.008 euros, no compliria amb 
dos dels tres requisits necessaris per ser reconegut com actiu immobilitzat de la 
Societat (els immobles no els controla econòmicament CIEGSA i no s’espera 
que li generen beneficis o rendiments econòmics en el futur). 

 L’import citat en el paràgraf anterior correspon a les construccions de centres de 
secundària lliurats a la Conselleria d’Educació per a prestar el servei públic 
d’educació. Segons el conveni de col·laboració entre la Generalitat i CIEGSA de 
5 de febrer de 2001, el finançament de les dites construccions serà satisfeta per 
la Generalitat preferentment per ampliacions de capital, a càrrec del capítol 8 del 
seu pressupost, amb data límit de 31 de desembre de 2015, sense perjudici que 
aquesta data puga ser ampliada posteriorment. En virtut d’aquesta circumstància, 
la Societat  hauria de donar l’alta en el seu actiu un compte per cobrar al seu 
accionista únic que recollís l’import del cost de construcció d’aquests centres, 
que puja a 936.689.875 euros. 

 Per tot això, la partida de l’actiu no corrent, “Ajusts per periodització a llarg 
termini”, per un import de 65.413.867 euros a 31 de desembre de 2008, ha de ser 
compensada amb la partida “Amortització acumulada dels immobles per 
revertir”, que puja al mateix import. 

 Així mateix, cal indicar que el compte de pèrdues i beneficis tindria les seues 
despeses i ingressos sobrevalorats en 18.823.637 euros, import de la quota 
d’amortització corresponent a l’exercici de 2008 dels “Immobles per revertir” i 
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de la seua contrapartida en el compte d’ingressos “Deteriorament i resultat per 
alienacions de l’immobilitzat”. El resultat de l’exercici, per tant, no s’alteraria. 

 D’altra banda i derivat del tractament comptable descrit en els paràgrafs 
anteriors, la partida “Immobles per revertir en curs” que a 31 de desembre de 
2008 puja a 86.891.778 euros haurà de ser reclassificada en “Existències en 
curs” fins al moment de l’acabament i el lliurament a la Conselleria d’Educació 
dels citats immobles (centres d’educació secundària). 

La distribució  territorial per províncies de l’obra acabada, imputada a “Immobles per 
revertir”, és la següent a 31 de desembre de 2008, en euros: 

 
Província Import % s/ Total 

Alacant 374.341.245 40% 

Castelló 104.596.015 11% 

València 457.752.615 49% 

Total 936.689.875 100% 

Quadre 4  

La distribució territorial per províncies de l’obra en curs imputada a “Immobles per 
revertir en curs”, és la següent a 31 de desembre de 2008, en euros: 

 
Obra D’altres costs Total 

Província 
Import % s/ total Import % s/ total Import % s/ total 

Alacant 18.446.031 28% 10.846.735 43% 29.292.766 34% 

Castelló 15.742.545 24% 3.130.851 18% 18.873.396 22% 

València 30.890.979 48% 7.834.637 39% 38.725.616 44% 

Total 65.079.555 100% 21.812.223 100% 86.891.778 100% 

Quadre 5  

En el concepte “D’altres costs” s’inclouen les taxes inherents de la construcció, els 
honoraris facultatius de projecte i direcció d’obra, els honoraris de liquidació d’obra, 
d’assistències tècniques, la realització d’estudis geotècnics i les despeses relatives a 
l’escolarització provisional dels alumnes dels centres. Aquests últims corresponen 
bàsicament a les despeses de muntatge i lloguer d’aules prefabricades que a 31 de 
desembre de 2008 pujaven 5.841.194 euros. Segons la informació rebuda, el 
desglossament per nombre d’obres en curs i acabades per províncies és el següent a 31 
de desembre de 2008: 
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Província Obres acabades Obres en curs % s/ acabades % s/obres 
en curs 

Alacant 

Castelló 

València 

63 

21 

79 

12 

8 

22 

39% 

13% 

48% 

29% 

19% 

52% 

Total 163 42 100% 100% 

Quadre 6  

Hem efectuat una selecció de diversos projectes d’obra registrats en “Immobles per 
revertir” a fi de fer-ne un seguiment. 

El quadre següent mostra la informació dels citats projectes i els principals comentaris 
que sorgeixen de la informació disponible analitzada. 
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Data 

Actuació IES Concepte Data 
contracte 

Data acta 
comprovació 

replanteig 

Termini 
execució 
(mesos) 

Import 
contracte 

(amb IVA) 
Acta 

d’ocupació 
Acta de 
recepció 

Import 
31-12-08 

(*) 

IES Nou núm. 5, Sant Vicent 
del Raspeig Adjudicació 01/06/2007 18/07/2007 13 6.410.950 12/09/2008 12/02/2009 6.410.950

Subtotal     6.410.950   6.410.950
Adjudicació 21/03/2003 24/03/2003 11 5.275.040 15/07/2004 16/09/2004 5.724.182

IES Núm. 11, Alacant 
Liquidació 12/02/2008   487.972   

Subtotal     5.763.012   5.724.182
Adjudicació 20/04/2006 26/09/2006 18 7.012.663 20/08/2008 28/11/2008 8.028.781

IES Nou, Villena 
Modificat 25/09/2008  3 1.016.118    

Subtotal     8.028.781   8.028.781
Adjudicació 09/03/2006 12/07/2006 18 7.189.234 No hi ha 26/06/2008 9.858.000
Modificat 16/05/2008  3 1.419.158    
Liquidació    832.407   

IES Radi Exterior, Alacant 

Revisió de preus    417.201    

Subtotal     9.858.000   9.858.000
Adjudicació 26/03/2007 30/04/2007 14 5.816.804 29/08/2008 13/11/2008 6.037.887

IES Nou, zona Tulell, Alzira 
Revisió de preus    221.083   

Subtotal     6.037.887   6.037.887
Adjudicació 03/11/2005 04/10/2006 14 4.725.887 29/08/2008 28/04/2009 6.053.027

Modificat 13/01/2009   691.843      

Danys i 
perjudicis    295.270       

IES Nº 3, Xest 

Complementari 14/11/2008 17/11/2008 6 340.027       

Subtotal     6.053.027   6.053.027
IES Nou, Benetússer Adjudicació 28/04/2006 13/09/2006 15 6.276.072 13/06/2008 26/08/2008 6.276.072

Subtotal     6.276.072   6.276.072

Total seleccionat         48.427.729     48.388.899

(*) Import comptabilitzat a 31-12-08 en “Immobles per revertir”.  

Quadre 7 

Com ja ha indicat aquesta institució en els seus successius informes de fiscalització, 
l’anàlisi de la informació de què disposem posa de manifest que s’han fet modificats, 
complementaris, ampliacions de termini i increments percentualment no massa 
significatius de l’import del projecte d’execució, de vegades motivats per peticions de la 
Conselleria d’Educació per actualitzar el programa del centre per imprevists apareguts 
durant l’execució de l’obra o per peticions de CIEGSA derivades de propostes de la 
direcció facultativa. 

D’altres vegades, durant l’execució de l’obra s’han generat modificacions d’unitats 
d’obres amb repercussió econòmica, a causa de diverses circumstàncies entre les quals 
destaquen les motivades per decisions de la direcció facultativa pera adaptar el projecte 
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a les necessitats d’execució o per sol·licitud de la Conselleria per a millorar el projecte. 
La modificació del cost total s’inclou en la liquidació de l’obra. 

Pel que fa al termini d’execució de les obres cal indicar que habitualment es produeixen 
retards a la data contractual d’acabament. No obstant això, segons els informes de final 
d’obra que se’ns han facilitat, normalment es considera que les obres s’han realitzat dins 
dels terminis prevists, ja que el retard es justifica per l’aprovació de les pròrrogues 
sol·licitades pels adjudicataris per circumstàncies climatològiques, per l’execució de 
peticions de CIEGSA que retardaren les obres o per altres causes no imputables a les 
empreses adjudicatàries. 

Per raó de l’existència dels retards no imputables al contractista en l’execució de les 
obres d’un centre de secundària, s’ha produït una reclamació de danys i perjudicis que 
ha incrementat el cost total de la construcció. (IES núm. 3 Xest, València). 

4.4 Existències 

L’epígraf “Existències” representa un 4,5% del total de l’actiu. La seua composició i 
moviment durant 2008 els mostrem a continuació en euros: 

 
Conceptes 31-12-07 Augments Baixes 31-12-08 

Equipament escolar 461.207 27.169.252 (25.093.822) 2.536.637 

Obres en curs de cicle llarg 68.589.519 134.946.779 (115.828.142) 87.708.156 

Total 69.050.726 162.116.031 (140.921.964) 90.244.793 

Quadre 8 

L’apartat 4.6, “Normes de registre i valoració aplicades a les existències” i l’apartat 10, 
“Existències”, de la memòria dels comptes anuals de CIEGSA, mostren la informació 
pertinent sobre els conceptes assenyalats en el quadre anterior. 

Tal com hem comentat en els successius informes de fiscalització d’aquesta Sindicatura 
i com posem de manifest en l’apartat 4.6 de la memòria dels comptes anuals de 
CIEGSA, la Societat ha seguit adequadament el criteri de registrar com a existències 
(obres en curs de cicle llarg) les construccions d’infraestructures educatives 
corresponents a obres de nova construcció dels centres d’educació infantil, primària i 
especial, ja que considera que actua com a promotor. 

Els terrenys i les edificacions construïdes són propietat dels ajuntaments. D’acord amb 
el conveni de 5 de febrer de 2001, la fórmula jurídica serà l’autorització d’obres 
concedida mitjançant els documents subscrits amb la Conselleria d’Educació en 
compliment del dit conveni. 

Els centres es mantenen com a existències en el balanç de CIEGSA fins que es produeix 
la posada en disposició o ocupació per part de la Conselleria d’Educació; en aquest 
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moment, la Societat emet la corresponent factura a la Conselleria i es registra l’ingrés en 
el compte de pèrdues i beneficis generant el corresponent compte per cobrar a la 
Generalitat. 

La Societat s’encarrega de l’adquisició de l’equipament escolar dels centres escolars, i 
el transmet a la Conselleria d’Educació una vegada adquirit i aquesta s’encarrega de 
gestionar el seu lliurament als citats centres. Addicionalment, CIEGSA ha rebut 
l’encàrrec per part de la Conselleria de contractar el desenvolupament d’un programa 
informàtic que una vegada completat serà lliurat i facturat a la dita Conselleria. 

Les baixes d’”Equipament escolar” per 25.093.822 euros corresponen a l’import 
facturat en l’exercici a la Conselleria d’Educació i coincideix amb l’import registrat  en 
el compte “Venda de mercaderies” de l’epígraf “Import net de la xifra de negocis” del 
compte de pèrdues i beneficis (vegeu el quadre 2, apartat 4.2). 

El saldo que presenta el compte d’equipament al tancament de l’exercici correspon als 
treballs realitzats pendents de facturar a la Conselleria pel desenvolupament del 
programa informàtic esmentat adés. 

Durant l’exercici de 2008 els augments en existències han pujat a 162.116.031 euros, 
dels quals un 83% corresponen a “Obres en curs de construcció de cicle llarg” i un 17% 
a “Equipament escolar”. Ha sigut verificat amb documentació de suport un 19% dels 
augments produïts. 

Les baixes en “Obres en curs de cicle llarg”, per valor de 115.828.142 euros, 
corresponen al valor facturat en l’exercici a la Conselleria d’Educació i confirmat per 
aquesta, i coincideix amb l’import registrat en el compte “Venda d’edificis de primària” 
de l’epígraf “Import net de la xifra de negocis” del compte de pèrdues i beneficis (vegeu 
el quadre 2, apartat 4.2). 

Aquest import es deu, principalment, a la valoració de quaranta-nou centres d’educació 
infantil i primària que durant 2008 han sigut posats a disposició de la Conselleria 
d’Educació. Algunes d’aquestes obres estan pendents de la liquidació definitiva, però ja 
han sigut facturades en 2008, tot incloent-hi, si escau, les provisions, perioditzacions o 
estimacions pertinents segons els criteris comptables. Si el cost facturat no coincideix 
amb el cost definitiu de l’obra, en l’exercici pròxim s’efectuarà la facturació pertinent 
que ajuste el dit cost real. 

La Societat ha capitalitzat despeses financeres dins de la partida “Obres en curs de cicle 
llarg”, per import d’1.667.277 euros. 

A 31 de desembre de 2008, la distribució territorial per províncies de les “Obres en curs 
de cicle llarg”, seria la següent, en euros:  
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Obra D’altres costs Total 
Província 

Import % s/ total Import % s/ total Import % s/ total 

Alacant 25.589.085 41% 8.804.164 34% 34.393.249 39% 

Castelló 18.245.491 30% 7.708.634 30% 25.954.125 30% 

València 18.164.716 29% 9.196.066 36% 27.360.782 31% 

Total 61.999.292 100% 25.708.864 100% 87.708.156 100% 

Quadre 9  

En el concepte “D’altres costs” s’inclouen les taxes inherents de la construcció, els 
honoraris facultatius i projecte i direcció d’obra, els honoraris de liquidació d’obra, 
d’assistències tècniques, la realització d’estudis geotècnics i les despeses relatives a 
l’escolarització provisional dels alumnes dels centres. Aquests últims corresponen 
bàsicament a les despeses de muntatge i lloguer d’aules prefabricades que a 31 de 
desembre de 2008 pujaven a 8.784.087 euros. 

El quadre següent mostra, en euros, al tancament de l’exercici de 2008, la distribució 
territorial per províncies del cost de l’obra acabada per CIEGSA des de la seua creació. 
Aquest import coincideix amb el que la Generalitat deu a la Societat per aquest 
concepte –centres escolars de primària– a 31 de desembre de 2008 (vegeu el quadre 13, 
apartat 4.5). 

 
Província Import % s/ total 

Alacant 175.044.964 36% 

Castelló 102.909.051 21% 

València 212.487.735 43% 

Total 490.441.750 100% 

Quadre 10  

El desglossament per nombre d’obres en procés i acabades per províncies és, d’acord 
amb les dades facilitades i a 31 de desembre de 2008, el següent:  
 

Província Obres acabades Obres en curs % s/acabades % s/obres en curs

Alacant 

Castelló 

València 

59 

35 

80 

34 

22 

48 

34 

20 

46 

33 

21 

46 

Total 174 104 100 100 

Quadre 11 
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Hem efectuat un seguiment de diversos projectes d’obra que s’han registrat en “Obres 
en curs de cicle llarg” i que durant 2008 han comportat facturació per algun concepte a 
la Conselleria d’Educació. El seu detall és el següent, en euros: 

 
Expedient Data 

Nº Objecte/Localitat Concepte Comprovació 
replanteig Contracte Ocupació Recepció 

Termini 
execució 
(mesos) 

Ppt. adjudi-
cació obra 
(amb IVA)

Total 
facturat 
2008 a 

Conselleria  
(amb IVA)

Adjudicació 30/05/2006 21/04/2006 29/08/2007 10/07/2008 15 5.211.640 7.581.213A040002 CP Nou, San Vicent del 
Raspeig Modificat  16/05/2008   4 1.042.324

Subtotal       6.253.964 7.581.213 

A050018 CP Núm. 7, Santa Pola Adjudicació 28/12/2007 16/03/2007   7m y 21 d 5.440.763 6.868.607

  Increm. pt. adjud.*   28/12/2007 03/09/2008 19/02/2009   1.099.744

Subtotal       6.540.507 6.868.607 

1 adjudicació 11/04/2006 23/01/2006   10 3.180.567 6.533.704

2ª adjudicació 27/12/2007 26/12/2007 22/10/2007 04/11/2008 3 1.900.003

A970056 CIP Sant Josep de 
Calasanç, Bigastro 

Modificat   18/08/2008       636.113

Subtotal       5.716.683 6.533.704 

C060003 CP Nou Núm. 5, Borriana Adjudicació 11/03/2008 25/06/2007     6 m 4.987.187 6.184.607

  Increm. pt. adjud.*   10/03/2008 04/09/2008 No hi ha 0 594.818

Subtotal       5.582.005 6.184.607

V010005 CP Camp del Túria, Adjudicació 12/11/2007 29/12/2006     6 5.625.214 6.320.786

 Riba-roja del Túria Increm. pt. adjud.*   09/11/2007 02/09/2008 No hi ha   604.642

Subtotal       6.229.856 6.320.786 

V030009 CP La Patacona, Alboraia Adjudicació 09/04/2008 07/09/2007     6,5 3.808.526 5.996.546

  Increm. pt. adjud.*   14/02/2008       1.961.934

  Modificat   13/10/2008       177.312

  Modificat   05/11/2008 05/12/2008 05/12/2008 2,5 21.898

Subtotal       5.969.670 5.996.546 

V960120 CP López Marco, Sollana Adjudicació 12/11/2007 29/12/2006 25/09/2008 No hi ha 6 5.238.840 6.522.013

  Increm. pt. Adjud.*   09/11/2007 25/09/2008    1.276.423

Complementari   25/09/2008      376.507  

Increm. pt.compl.   02/03/2009     2,5 144.203

Subtotal       7.035.973 6.522.013 

V980145 CP Pinedo, València Adjudicació 01/02/2007 23/11/2006 22/12/2008 No hi ha 12 4.457.865 6.170.659

  Modificat   01/09/2008     3 859.134

Subtotal       5.316.999 6.170.659 

Total seleccionat      48.645.657 52.178.135 

(*) Modificacions que resulten de la redacció i aprovació del projecte d’execució. El pressupost queda incrementat com a 
conseqüència de les modificacions adoptades, degudament acceptades pel contractista. 

Quadre 12  

Cal fer menció ací que les conclusions assenyalades en l’apartat 4.3 sobre les 
modificacions al contracte inicialment signat i sobre el seguiment del termini 
d’execució dels projectes de construcció dels centres de secundària, són aplicables als 
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projectes analitzats en aquest apartat, si bé l’import facturat al tancament de l’exercici 
excedeix en un 7% al pressupost definitiu d’aquests expedients. 

La informació financera corresponent als projectes subjectes a anàlisi és correcta i 
coherent malgrat la complexitat intrínseca del procés de gestió establit. En aquest sentit, 
durant l’exercici de 2008 s’ha desenvolupat i posat en marxa un nou sistema de gestió 
integral a fi de corregir les insuficiències de l‘anterior sistema informàtic. 

4.5 Operacions amb vinculades 

Com a conseqüència de l’activitat principal de la Societat –construcció de centres 
escolars per encàrrec del seu accionista únic–, s’han generat des de l’inici de la seua 
activitat uns comptes per cobrar a la Generalitat, el saldo dels quals a 31 de desembre de 
2008 es recull, juntament amb altres conceptes, en l’epígraf “Deutors comercials i 
d’altres comptes per cobrar” de l’actiu del balanç de CIEGSA. A la citada data, el saldo 
dels dits comptes per cobrar puja a 818.060.315 euros, que representa un 41% de l’actiu 
total de CIEGSA. 

En el quadre següent es mostra, en euros, el desglossament de l’import citat que 
correspon als saldos per cobrar degudament confirmats i conciliats per la Conselleria 
d’Educació al tancament de l’exercici de 2008, pels conceptes següents: 

 
Concepte Import 

Equipament centres escolars 

Centres escolars de primària 

Deute fiscal per centres escolars de secundària  

163.498.778 

490.441.750 

140.807.612 

Subtotal por deutes per operacions comercials  794.748.140 

Aportació compensació de pèrdues 

Deute per ampliació de capital 

8.312.235 

14.999.940 

Total 818.060.315 

Quadre 13  

L’apartat 16.1, “Operacions amb vinculades” de la memòria dels comptes anuals de 
CIEGSA, mostra la informació pertinent sobre els conceptes assenyalats en el quadre 
anterior. 

L’increment en l’exercici de 2008 de la quantitat que deu la Generalitat a CIEGSA per 
operacions comercials puja a 178.199.024 euros. Dit augment es compon de 28.549.096 
euros d’equipament, 134.360.645 euros de vendes d’edificis de primària i 15.289.283 
euros d’IVA repercutit per centres de secundària. El citat increment de deute ha sigut 
confirmat per la Conselleria. 
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Tal i com s’indica en la memòria dels comptes anuals, l’import del deute de l’accionista 
únic amb la Societat serà finançat per aquest, principalment per mitjà d’ampliacions de 
capital amb la data límit del 31 de desembre de 2015, sense perjudici que aquesta data 
puga ser ampliada posteriorment. No obstant això, la Societat classifica aquests saldos 
pendents de cobrament com actiu circulant, encara que no es coneix el seu venciment i 
el seu valor nominal, sense calcular l’efecte financer de l’ajornament. 

La quantitat pendent de pagament a 31 de desembre de 2008 per “Aportació per a la 
compensació de pèrdues”, ha sigut cobrada en 2009. 

El saldo pendent de cobrament de l’epígraf “Deute per ampliació de capital”, és 
l’import total de l’ampliació de capital autoritzat pel Consell en desembre de 2008 i que 
s’ha cobrat en gener de 2009. La Societat ha imputat correctament, a 31 de desembre de 
2008, al compte de capital social, l’import de 14.999.940 euros, corresponents a la 
citada ampliació, ja que la inscripció en el Registre Mercantil s’ha efectuat amb 
anterioritat a la formulació dels comptes anuals. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d’aplicació 

D’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
CIEGSA es considera poder adjudicador. En aquest sentit i d’acord amb el que 
assenyala l’article 5 del Decret 122/2000, del Consell, pel qual s’acorda la constitució 
de la Societat i remet a la Llei 3/1996, de 30 de desembre, de la Generalitat, hi resulta 
aplicable la LCSP pel que fa a la capacitat, procediments de licitació i formes 
d’adjudicació quan contracten la construcció d’infraestructures públiques. 

Per tot això, la Societat ha actualitzat els seus procediments i ha inclòs en la seua pàgina 
web un enllaç amb el perfil del contractant de la Generalitat en el qual s’informa dels 
anuncis de licitació, adjudicacions provisionals i definitives i procediments anul·lats. 

Així mateix, i en virtut de l’article 175 de la LCSP, la Societat ha aprovat les 
corresponents instruccions de contractació per als contractes que no estiguen subjectes a 
regulació harmonitzada, que apareixen detallades en la seua pàgina web. 

Cal dir que per a tots els contractes iniciats abans del 30 d’abril de 2008, data d’entrada 
en vigor de l’esmentada LCSP, la Societat ha seguit ajustant la seua activitat en matèria 
de contractació d’obres, béns i serveis a la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (LCAP). 

Igualment i d’acord amb el que estableix el Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià, i l’Ordre d’11 de juny de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, que el desenvolupa, la Societat comunica al Registre Oficial del Contractes 
de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat els contractes que 
executa. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

5.2.1 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació rebuda de la Societat, hem elaborat el quadre següent que 
indica el nombre i l’import, en euros i sense IVA, dels expedients de contractació 
adjudicats en l’exercici, detallats per tipus de contractes i procediments d’adjudicació. 

El dit quadre considera tant els expedients adjudicats pels procediments descrits en la 
LCSP com els de la LCAP. 
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Contractes Procediment d’adjudicació Núm. 
expts. % 

Import 
adjudicat 

(sense IVA) 
% 

Concurs/Obert 187 67% 201.562.749 94%
Procediment negociat 36 13% 9.923.441 5%
Menor 52 19% 822.969 0%

Obres 

D’altres 4 1% 2.701.525 1%
 Subtotal 279 100% 215.010.684 100%

Concurs/Obert 111 28% 11.994.900 46%
Procediment negociat 208 53% 11.788.816 45%
Menor 40 10% 436.209 2%

Assistència tècnica 
arquitectes 

D’altres 36 9% 1.862.312 7%
 Subtotal 395 100% 26.082.237 100%

Concurs/Obert 90 32% 1.887.617 46%
Procediment negociat 8 3% 126.815 3%
Menor 137 49% 809.413 20%

Assistència tècnica 
estudis geotècnics i 

d’altres 
D’altres 43 16% 1.280.743 31%

 Subtotal 278 100% 4.104.588 100%
Concurs/Obert 76 25% 7.623.574 58%
Procediment negociat 223 74% 5.405.126 42%Aules 
D’altres 2 1% 34.651 0%

 Subtotal 301 100% 13.063.351 100%
Concurs/Obert 3 1% 492.154 15%
Procediment negociat 4 2% 686.197 20%
Menor 256 96% 1.415.241 42%

Despeses generals 

D’altres 4 1% 764.544 23%
 Subtotal 267 100% 3.358.136 100%

Concurs/Obert 196 62% 28.769.615 97%
Procediment negociat 5 2% 550.405 2%Subministraments 
Menor 116 36% 353.914 1%

 Subtotal 317 100% 29.673.934 100%
Concurs/Obert 1 4% 111.523 2%
Procediment negociat 2 8% 188.894 4%
Menor 14 54% 72.520 1%

Immobilitzat propi 

D’altres 9 34% 5.121.895 93%
 Subtotal 26 100% 5.494.832 100%

Total 1.863 296.787.762  

Quadre 14  
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5.2.2 Titularitat dels centres d’educació secundària o de règim especial construïts 
per CIEGSA. 

En el document subscrit entre la Conselleria de Cultura i Educació i CIEGSA, en 
compliment de la clàusula quarta del conveni de col·laboració signat entre les dues 
parts, s’estableix el següent: 

- La Generalitat manté la titularitat del sòl que rep dels ajuntaments i el que es 
construeix es considera titularitat de CIEGSA fins que revertisquen a favor de la 
Generalitat a l’acabament del conveni (31 de desembre de 2015) o amb 
anterioritat a aquesta data si les previsions financeres així ho permeten. 

- La fórmula jurídica escollida per a permetre que CIEGSA siga considerada 
titular dels centres construïts fins que es produïsca la 
reversió/lliurament/transmissió de la seua titularitat a la Generalitat, és la 
constitució d’un dret  de superfície quan es tracte de béns patrimonials. 

En aplicació d’aquestes previsions establides en el conveni de col·laboració citat, el 
Govern Valencià va acordar durant 2003 i 2004 desafectar del domini públic de la 
Generalitat un total de trenta-vuit solars destinats a la construcció de centres educatius, 
als únics efectes de constituir-hi un dret de superfície a favor de CIEGSA. En qualsevol 
moment es manté la finalitat de construir un centre docent públic de la Generalitat. 

En execució d’aquests acords, s’han atorgat fins a la data, trenta-vuit escriptures 
públiques constitutives de sengles drets de superfície degudament inscrits en el Registre 
de la Propietat. 

CIEGSA disposa d’informes jurídics que aporten arguments favorables a la viabilitat 
d’aquests acords. No obstant això, la realitat és que es manté sempre la destinació que 
justifica la pertinença al domini públic dels terrenys, quan l’article 29.1 de la Llei 
14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat exigeix per a la desafectació que 
els béns i drets demanials hagen deixat de ser necessaris a l’ús general o als serveis 
públics. 

Quant això, cal indicar que la citada Llei de Patrimoni, en el seu títol VII dedicat a la 
cessió gratuïta de béns, regula les cessions gratuïtes de drets de superfície i d’altres drets 
reals sobre els béns patrimonials. Aquesta Llei, en el seu article 92, determina que per 
Acord del Govern Valencià, es podran constituir i cedir gratuïtament drets de superfície 
i d’altres drets reals sobre immobles patrimonials, l’afectació o explotació dels quals, no 
es jutge previsible, a favor de societats mercantils de capital totalment públic, per a 
finalitats d’utilitat pública o interés social que redunden directament en benefici dels 
habitants de la Comunitat Valenciana. 
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5.2.3 Registre de contractes 

La Societat ha inscrit en el Registre de Contractes de la Generalitat gran part dels 
contractes formalitzats en l’exercici. No obstant això, alguns contractes encara han 
quedat pendents d’inscripció. 

En aquest sentit, la Societat ha de complir rigorosament la normativa vigent i inscriure 
en temps i forma els contractes que així ho requerisquen. 

Hem verificat que llevat de dos, els contractes subjectes a inscripció inclosos en la 
mostra revisada (vegeu l’apartat següent) han sigut registrats. 

5.3 Revisió dels expedients de contractació 

El quadre següent mostra, en euros, els expedients seleccionats per a revisar-los: 
 

Codi contracte Objecte Tipus Procedi-
ment 

Tramitat 
per  

Import adjudicació
(sense IVA) 

COB 433/08 Escola de Música d’Almoradí  Obres O LCSP 6.997.095 
COB 424/08 CEE Prof. Sebastián Burgos de València Obres O LCSP 6.261.493 

OB 391/08 IES Platja Flamenca d’Oriola, Devesa 
Campoamor Obres C LCAP 6.862.514 

OB 378/08 IES Bolovar (Núm. 10 campus Borriol) de 
Castelló  Obres C LCAP 6.056.603 

OB 413/08 IES Nou Paiporta  Obres C LCAP 5.923.793 
OB 389/08 IES Nou de Turís Obres C LCAP 5.252.505 
OB 311/07 IES Batoy d’Alcoi Obres C LCAP 5.662.312 
OB 225/07 Escola Arts Plàstiques d’Alcoi  Obres C LCAP 5.548.915 

OB 347/07 IES La Valldigna de Tavernes de la 
Valldigna  Obres C LCAP 6.141.732 

OB 350/07 CP Núm. 10 Havaneres de Torrevieja   Obres C LCAP 5.166.150 
V940092 IES Ctra. Nàquera-Massamagrell Obres C LCAP 32.271 
C970024 IES Ramón Cid de Benicarló  Obres C LCAP 32.752 
V890128 IES José Segrelles d’Albaida  Obres M LCAP 19.709 
A020003 CP Sant Roc d’Alacant  Obres A LCAP 1.034.884 

 Subtotal    60.992.728 

CATRD 399/08 IES Jaume I de Borriana Assist. 
tècnica O LCSP 326.430 

ATRD 316/07 IES D.E. Secc.3 (Núm. 44) de Patraix  Assist. 
tècnica C LCAP 402.993 

ATRD 320/07 IFP Santiago Grisolia de Callosa del 
Segura  

Assist. 
tècnica C LCAP 364.957 

AS IT 02/08 Enginyer tècnic. Dpt. projectes  Assist. 
tècnica O LCSP 39.150 
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ATRD 157/06 Escola de música d’Almoradí (Recàlcul 
honoraris)  

Assist. 
tècnica NS LCAP 361.634 

 Subtotal    1.495.164 
CAC 01/08-22 CP Comarcal el Bracal de Muro d’Alcoi  Aules O LCSP 799.982 
CAC01/08-21 CP Evaristo Calatayud de Montserrat  Aules O LCSP 780.000 
AEP 01/08 IES Jaume I d’Ontinyent Aules O LCSP 637.185 
CAP 09/07 IES La Foia d’Ibi  Aules C LCAP 334.806 
CAP 10/07 CP Roís de Corella de Gandia Aules MO LCAP 4.973 

 Subtotal    2.556.946 

C-030/08  Subministrament equipament escolar de la 
Comunitat Valenciana 

Subminis-
trament C LCAP 6.278.152 

C-013/07 
Dotació i equipament biblioteques 
ubicades en centres docents de la 
Comunitat Valenciana 

Subminis-
trament C LCAP 1.387.874 

C-017/07  Subministra. equipament escolar centres 
docents de la Comunitat Valenciana 

Subminis-
trament C LCAP 1.274.924 

C-015/07  Subministra. equipament escolar centres 
docents de la Comunitat Valenciana 

Subminis-
trament NS LCAP 131.440 

C-010/07  Subministra. equipament escolar centres 
docents de la Comunitat Valenciana 

Subminis-
trament NS LCAP 44.015 

C-009/08  Subministra. equipament escolar centres 
docents de la Comunitat Valenciana 

Subminis-
trament M LCAP 3.047 

 Subtotal    9.119.452 

 Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres compra nou local - - N/A 20.176 

 Subtotal    20.176 

9650-2 

2ª ampliació treballs de subministrament, 
adaptació i instal·lació de sistema gestió 
processos i expedients corporatius per a 
CIEGSA. 

Immob. 
propi NS LCSP 142.840 

 Compra oficina C/ Poeta Bodria (7 expe.) Immob. 
propi A LCSP 5.067.895 

 Subtotal    5.210.735 
Mostra seleccionada 79.395.201 
Total expedients de contractació adjudicats 296.787.762 
% de revisió 27% 

C: Concurs O: Obert M: Menor MO: Modificat NS: Negociat sense publicitat A: Altres 

Quadre 15 
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La mostra seleccionada ha sigut de 39 contractes amb un import global de 79.395.201 
euros que representen un 27% de l’import total, segons la informació rebuda. 
Per a determinar la dimensió i la composició de la mostra d’expedients seleccionats hem 
tingut en compte els criteris següents: 

- Expedients l’import d’adjudicació dels quals és quantitativament significatiu. 

- Expedients adjudicats pel procediment negociat. 

- Expedients subjectes a la LCAP o la LCSP. 

- Expedients seleccionats de forma aleatòria, tractant d’incloure tots els tipus 
contractuals. 

- Expedients relatius a contractes que no han sigut inscrits en el Registre Oficial 
de Contractes, quan calia fer-ho. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a verificar l’adequació de la tramitació 
d’aquests expedients a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, 
licitació i adjudicació, la documentació de l’adjudicatari, l’execució i recepció de 
l’objecte del contracte, els documents justificatius, l’adequada comptabilitat de la 
despesa o la inversió i el pagament, si escau. 

Hem fet un especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i la seua baremació i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que així ho requerien. 

5.4 Comentaris que sorgeixen de la revisió dels expedients seleccionats 

5.4.1 Contractes d’obres 

Hem revisat catorze contractes d’obres per un import d’adjudicació de 60.992.728 
euros, IVA exclòs (vegeu el quadre 15). 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius de 
conformitat amb la LCAP o la LCSP, segons el cas. 

En l’apartat següent resumim les observacions sobre determinats aspectes que, tot i no 
considerar significatius, han de ser tingut en compte per part dels responsables de la 
Societat. 

a) Encara que la publicació en el DOCE i en el perfil del contractant de l’anunci 
d’informació prèvia, a què es refereix l’article 125.1 de la LCSP són potestatius, 
recomanem dita publicació. 

b) Seria recomanable que s’elaborés una resolució per la qual s’elevés 
l’adjudicació provisional a definitiva. Actualment el procediment seguit per la 
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Societat estableix com a data d’adjudicació definitiva la de notificació a 
l’adjudicatari, però no hi ha resolució explícita sobre aquesta adjudicació. 

c) En els expedients de contractació revisats que han sigut tramitats segons la 
LCAP, hem observat les incidències ja comentades en informes anteriors 
referides als subcriteris tècnics i la seua baremació, valoració del criteri 
econòmic i el percentatge de baixa temerària aplicat. 

 Cal indicar al respecte que atenent les nostres recomanacions, totes aquestes 
incidències han sigut corregides per la Societat en la tramitació dels expedients 
regulats per la LCSP. 

d) En el cas dels contractes tramitats pel procediment simplificat (inferiors a 
49.999 euros, IVA exclòs), les instruccions de contractació de la Societat 
indiquen que s’han de sol·licitar almenys tres ofertes, sempre que siga 
convenient. Cal indicar al respecte que hem detectat un cas en què la citada 
sol·licitud d’ofertes no s’ha considerat convenient per les característiques del 
contracte. 

e) En tres dels expedients revisats, tramitats d’acord amb la LCAP, s’ha posat de 
manifest que s’ha superat el termini de 30 dies des de la formalització del 
contracte i l’acta de comprovació del replanteig. 

5.4.2 Contractes d’assistències tècniques d’arquitectes i estudis geotècnics 

Hem revisat cinc contractes per un import d’adjudicació d’1.495.164 euros, IVA exclòs 
(vegeu el quadre 15). 

Els contractes d’assistències tècniques d’arquitectes tenen per objecte la redacció del 
projecte bàsic i d’execució de les obres i instal·lacions, així com l’estudi de seguretat i 
salut, la direcció de l’obra per part de l’arquitecte, la direcció d’execució per l’arquitecte 
tècnic, la certificació, la liquidació, la recepció, la coordinació en matèria de seguretat i 
salut i la direcció dels projectes d’instal·lacions de les obres. 

Les assistències tècniques d’estudis geotècnics tenen com a objecte la determinació dels 
paràmetres per a calcular la cimentació sobre la qual s’assenta la construcció (la qualitat 
del terreny) des del punt de vista geològic i geotècnic. 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes més significatius de 
conformitat amb la LCAP o la LCSP, segons el cas. 

En l’apartat següent resumim les observacions sobre determinats aspectes que, tot i no 
considerar significatius, han de ser tingut en compte per part dels responsables de la 
Societat.  

a) En tres dels expedients licitats per concurs o procediment obert, hem observat 
que els criteris de selecció de l’adjudicatari que s’inclouen en el plec, fixen per 
l’oferta econòmica, amb caràcter general, un percentatge que oscil·la entre el 
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20% (en 2 casos) i el 30% (un cas) de la puntuació total. En aquest sentit s’ha de 
procurar en la línia del que disposa la LCSP, en el seu article 134, millorar la 
participació de la valoració de l’oferta econòmica respecte de la resta de criteris 
fixats per a la selecció dels adjudicataris. 

b) Quan el criteri tècnic per a valorar les ofertes es dividisca en subcriteris, 
s’haurien d’incloure valorats i ponderats en el quadre de característiques 
tècniques, annex al plec de clàusules administratives per a millorar la informació 
de les empreses licitadores. 

5.4.3 Contractes d’instal·lacions educatives de caràcter provisional (aules) 

Hem revisat cinc contractes per un import d’adjudicació de 2.556.946 euros, IVA exclòs 
(vegeu el quadre 15). 

L’objecte d’aquests contractes és el condicionament del terreny, el projecte, el 
subministrament, muntatge, posada en funcionament, arrendament, manteniment, 
desmuntatge i retirada d’instal·lacions de caràcter provisional, a fi de cobrir les 
necessitats d’escolarització dels alumnes d’educació primària i secundària en el període 
de construcció o adequació d’un centre escolar. 

Cal indicar com a millora i novetat, la utilització de l’”Acord marc”, regulat pels articles 
180 i següents de la LCSP, com a sistema per a racionalitzar i ordenar l’adjudicació de 
contractes. El primer acord-marc efectuat per CIEGSA té una vigència de vuit mesos i 
el valor estimat total de les adquisicions durant tot el període de vigència és de 
6.000.000 d’euros (IVA exclòs). 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius de 
conformitat amb la LCAP o la LCSP, segons el cas. 

En l’apartat següent resumim les observacions sobre determinats aspectes que, tot i no 
considerar significatius, han de ser tingut en compte per part dels responsables de la 
Societat.  

a) En els expedients de contractació revisats que han sigut tramitats d’acord a la 
LCAP, hem observat les incidències ja comentades en informes anteriors 
referides als subcriteris tècnics i la seua baremació, valoració de l’oferta 
econòmica i característiques pròpies de l’empresa. 

 Cal indicar al respecte que atenent les nostres recomanacions, totes aquestes 
incidències han sigut corregides per la Societat en la tramitació dels expedients 
regulats per la LCSP. 

b) En tres dels expedients revisats s’ha superat el termini legal per a formalitzar el 
contracte, comptat a partir de la notificació de l’adjudicació definitiva (article 
175 LCSP i article 54 de la LCAP). 
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5.4.4 Contractes de subministraments 

Hem revisat sis contractes per un import d’adjudicació de 9.119.452 euros, IVA exclòs 
(vegeu el quadre 15). 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes més significatius de 
conformitat amb la LCAP, llevat de: 

a) Com en els exercicis anteriors no consta l’anunci indicatiu establit per l’article 
177 de la LCAP, pel qual l’òrgan de contractació donarà a conèixer els 
contractes totals per grups de productes, l’import dels quals, sense IVA, siga 
igual o superior a 750.000 euros i que tinguen previst realitzar en els dotze 
mesos següents. 

b) Els expedients revisats tramitats pel procediment negociat sense publicitat, no 
contenen determinada documentació que és necessària d’acord amb el que 
disposen els articles 67 i 69 de la LCAP, quant a l’inici del procediment i la 
resolució motivada per l’òrgan de contractació per la qual s’aprova l’expedient i 
es disposa l’obertura del procediment d’adjudicació (plecs). 

En l’apartat següent resumim les observacions sobre determinats aspectes que, tot i no 
considerar significatius, han de ser tingut en compte per part dels responsables de la 
Societat.  

a) En dos dels expedients revisats el temps que transcorre des de l’adjudicació fins 
a la seua publicació en el Diari Oficial de les Comunitat Europees (DOCE), 
excedeix el termini previst en l’article 93.2 de la LCAP. 

5.4.5 Adquisició de l’immobilitzat propi 

Hem revisat vuit expedients per un import d’adjudicació de 5.210.735 euros, IVA 
exclòs. D’aquest import, 5.067.895 euros correspon als set expedients relatius a 
l’adquisició de les noves oficines de la Societat. També hem analitzat l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres pagat per la reforma del dit immoble (vegeu el 
quadre 15). 

En l’apartat 4.3 hem analitzat la comptabilitat i documentació justificativa de les 
despeses inherents a l’operació d’adquisició dels locals per a oficines. 

L’altre expedient, per un import de 142.840 euros, és una addenda al contracte principal 
de 20 de juny de 2007 referit a la implantació del nou sistema de gestió de la Societat. 

La revisió d’aquests expedients no ha posat de manifest incidències destacables. 
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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 la 
Societat 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 
CIEGSA. 

Cal destacar que CIEGSA, per l’escrit dirigit a aquesta Sindicatura de Comptes de 19 de 
maig de 2009, 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’ha avançat en determinats processos i s’han atés les 
recomanacions següents, realitzades en informes anteriors: 

a.1) Pel que fa a les despeses de personal, la Societat ha complit en 2008 els 
terminis i requisits assenyalats en la corresponent Llei de Pressuposts de 
la Generalitat per a sol·licitar l’autorització de la massa salarial. 

a.2) L’aplicació informàtica que gestiona la informació financera ha comptat 
amb diverses millores que permeten incrementar el nivell de control 
intern i la gestió de la informació. 

 La Societat ha desenvolupat una aplicació informàtica de gestió de la 
informació operativa en relació amb l’execució de la programació de les 
infraestructures que desenvolupa. Aquesta aplicació es va posar en 
producció en novembre de 2008. Per raó de la data d’aplicació i de la 
limitació en l’abast de la nostra fiscalització, no hem pogut avaluar si 
efectivament el disseny del sistema de gestió integral ha millorat la 
necessària coordinació entre els distints departament de la Societat 
oferint una informació oportuna, fiable i única a tota l’organització. Això 
repercutiria no sols en la millora en el tractament de la informació 
financera i administrativa, sinó que també en l’adequada presentació de 
la informació perquè siga útil a la gestió. 

 S’han de seguir tasques d’adequació i perfeccionament del sistema 
informàtic, corregint errors d’implantació detectats a fi d’oferir un millor 
tractament de la informació i una millora en els procediments. 

a.3) Durant l’exercici de 2008 i aprofitant  tant les novetats legislatives com 
el nou sistema de gestió, s’han aprovat i implantat nous procediments per 
desenvolupar en relació amb l’adquisició de béns i serveis. Això hauria 
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de redundar en una major adequació de l’activitat inversora de CIEGSA 
a la legislació aplicable en matèria de contractació. 

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

b.1) La disposició dels fons dels comptes bancaris s’ha de fer de manera 
mancomunada a fi d’evitar situacions de risc. 

b.2) Pel que fa a les despeses imputades a “Serveis exteriors” es recomana 
delimitar els serveis que s’han de rebre amb la major especificació i 
claredat possible, de forma que s’establisquen els objectius que es 
persegueixen i els procediments de control que permeten l’adequat 
seguiment del servei rebut i de l’objectiu aconseguit. 

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

c.1) En l’apartat 5 d’aquest Informe, relatiu a la fiscalització de la 
contractació, s’inclouen les recomanacions de millora en la gestió 
derivades dels aspectes posades de manifest. 

 


