
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENS GESTOR DE LA XARXA DE TRANSPORT I PORTS 
DE LA GENERALITAT 



Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports de la Generalitat. 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 atenent el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació per a 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte verificar si 
l’immobilitzat i les existències de l’Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la 
Generalitat (d’ara endavant GTP), les adquisicions de béns i serveis imputables a 
aquests comptes, així com les baixes i traspassos registrats durant 2008, 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 de 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 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’adjunten 
íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. 
Aquests comptes van ser formulats pel director general el 30 de març de 2009, aprovats 
pel Consell d’Administració el 26 de juny de 2009 i presentats en aquesta Sindicatura 
de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), d’acord amb la 
normativa d’aplicació el 29 de juny de 2009, 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 dues limitacions a l’abast (relatives a litigis i riscs 
existents) i dues incerteses (una deguda als dubtes sobre les probabilitats de cobrament 
d’un import de 5,7 milions d’euros a Ferrocarrils de la Generalitat, ja que no s’ha 
formalitzat un acord específic que recolze les quantitats que GTP factura a la dita entitat 
per diversos conceptes, tal com preveu l’acord marc de 25 de juny de 2007, signat per 
les dues entitats. L’altra incertesa fa referència al moment en què GTP podrà recuperar 
la inversió realitzada en l’entorn del circuït de Fórmula 1 de València). 

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 2008, 
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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. 

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 l’anterior, hem 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 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 2008, 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 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 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. 

- Estatuts de GTP. 

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

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors 
de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 

- 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 oficials de contractes i contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

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

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

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, aclaridora 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. 
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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 o podrien afectar de forma 
significativa l’adequació dels epígrafs fiscalitzats 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. La nota 16 de la 
memòria dels comptes anuals indica que, encara que no és possible estimar amb 
exactitud el risc existent, GTP considera que la provisió cobreix raonablement 
els imports que finalment podrien ser exigibles. 

b) GTP ha comptabilitzat en el l’epígraf del “Passiu no corrent” 12.959.410 euros 
corresponents a “Passius per imposts diferits” de les subvencions de capital 
rebudes pendents d’imputar a ingressos. Aquesta Sindicatura considera més 
d’acord amb les normes comptables, tal com assenyalem en l’apartat 4.1, no 
reflectir el dit passiu i traspassar el dit import a un compte de l’epígraf 
“Subvencions, donacions i llegats rebuts”, del patrimoni net. 

c) El compte d’existències recull, amb un import de 53.661.324 euros, part de les 
infraestructures executades per a connectar l’avinguda de França, la prolongació 
del passeig de l’Albereda i el Port, així com la realització dels equipaments i 
instal·lacions complementàries per a realitzar-hi un circuit urbà. Tal com 
indiquem en l’apartat 4.5.b) de l’Informe, una vegada finalitzades les dites obres 
i posades a disposició del seu destinatari, no tenen la consideració  d’existències 
i s’han de facturar i comptabilitzar, si escau, com un compte per cobrar. No 
obstant això, per les raons que detallem en el citat apartat, hi ha una incertesa 
respecte al moment i la quantia que s’haja de recuperar. 

 De la mateixa actuació, s’han comptabilitzat en l’epígraf d’”Inversions 
immobiliàries” 18.383.406 euros, sobre els quals també existeix la incertesa 
respecte de la seua consideració com a actiu i la seua adequada classificació 
segons el Pla General de Comptabilitat, ja que no està definit ni el moment ni el 
procediment per a la seua recuperació (vegeu l’apartat 4.4.c). 

d) El 25 de juny de 2007, es va signar un acord marc entre GTP i Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana, el qual hauria de ser desenvolupat mitjançant acords 
específics, que a la data de redacció del present Informe no s’han formalitzat. 
Els dits acords han de recollir explícitament les condicions tècniques i 
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econòmiques per les quals GTP construeix i posa a disposició de Ferrocarrils 
determinades infraestructures ferroviàries. La signatura de tals acords específics 
permetrà verificar l’adequada quantificació i comptabilitat de les operacions 
realitzades entre les dues entitats i les inversions realitzades (vegeu l’apartat 
4.4.b). 

e) La informació inclosa en la memòria sobre el procés de transició comptable i la 
implantació del nou Pla General de Comptabilitat presenta algunes deficiències, 
que indiquem en l’apartat 4.1. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, hem detectat 
durant l’exercici de 2008, les incidències significatives següents en relació amb 
l’aplicació de la normativa relacionada amb la gestió de la contractació: 

a) En relació amb les “Instruccions per les quals es regulen els procediments de 
contractació de l’Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la 
Generalitat”, aquesta Sindicatura discrepa en alguns aspectes del seu contingut. 

b) D’altres aspectes significatius sorgits en la fiscalització de la contractació de 
l’Entitat en 2008 els posem de manifest en l’apartat 5.3. 
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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 (GTP) va ser creat 
per la Llei 16/2003, de 17 de desembre. És 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. Està adscrit a la 
Conselleria d’Infraestructures i Transport. 

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, manteniment i explotació 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 2008 
fonamentalment en la construcció d’infraestructures del transport terrestre i ports, i en 
l’explotació de les infraestructures ferroviàries mitjançant la cessió amb contraprestació  
a l’operador públic del servei de transport (FGV). També ha continuat amb la 
urbanització i la venda de parcel·les del Parc Logístic de Riba-roja. 

En l’exercici de 2007, GTP va signar 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. Durant 2008 han estat executant-se 
aquestes obres. 

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. Durant 2008 es van executar la gran part de les obres previstes, ja que el 
Gran Premi de Fórmula 1, va tenir lloc a l’agost d’aqueix any. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l’exercici de 2008, són els primers que GTP 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. 

GTP ha valorat els elements patrimonials per l’opció d’equivalència que consisteix a 
valorar totes els elements patrimonials que s’han d’incloure en el balanç d’obertura 
conformement als principis i normes vigents amb anterioritat a 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: 

- El balanç de GTP a 31 de desembre de 2008 mostra un saldo de 12.959.410 
euros en l’epígraf “Passius per imposts diferits” derivats del registre en 2008 
dels imposts diferits associats a les subvencions de capital rebudes i registrades 
netes de l’efecte impositiu en el patrimoni net. 

 Ja que per l’activitat de GTP no és probable que obtinga beneficis suficients en 
el futur que permetran aplicar els dits imposts diferits, resulta d’aplicació el que 
disposa la norma de Registre i Valoració 13.3 i l’apartat 4t.2 del marc 
conceptual del PGC, i no s’ha de registrar un passiu per aquest concepte. Per 
tant, el saldo de 12.959.410 euros, cal traspassar-lo a l’epígraf “Subvencions 
donacions i llegats rebuts” del patrimoni net. 

- Els quadres de la memòria que recullen els moviments dels comptes en 
l’exercici, mostren com a saldos inicials els corresponents a 31 de desembre de 
2007, i una columna amb els traspassos derivats de la transició comptable 
juntament amb els traspassos ordinaris de l’exercici. Encara que aquest fet no té 
cap efecte sobre la situació dels saldos comptables al tancament de l’exercici, 
d’acord amb les disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007, la data 
inicial és el primer de gener de 2008 i els quadres haurien d’incloure les xifres 
del balanç de transició en aquesta data i no les de 31 de desembre de 2007. 
Segons se’ns ha manifestat en el curs de la fiscalització, l’Entitat no ha presentat 
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adequadament la dita informació per problemes sorgits amb l’aplicació 
comptable. 

- Per la mateixa raó, l’Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net mostra els saldos 
a 31 de desembre de 2007 i els registres de transició, en comptes de mostrar 
únicament els saldos corresponents al balanç de transició a 1 de gener de 2008. 

En la nota de la memòria número 2.4, “Comparació de la informació”, 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 la quantificació de l’impacte que produeix la variació de 
criteris comptables en el patrimoni net a primer de gener de 2008, data de la transició 
comptable. 

La disposició transitòria quarta del Reial Decret 1.514/2007, estableix que en la 
memòria dels comptes anuals de l’exercici de 2008 es crearà un apartat denominat 
“Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables”, en el qual, a més a 
més de la informació inclosa per GTP en la nota 2.4 esmentada, s’hauria d’incloure una 
explicació de les principals diferències entre els criteris comptables aplicats en els 
exercicis de 2007 i 2008, que no s’hi ha inclòs. Les principals diferències són: 

- La comptabilitat de les subvencions de capital dins del patrimoni net (l’efecte 
s’indica en la nota 2.4 de la memòria). 

- La creació d’un epígraf en l’actiu del balanç denominat “Inversions 
immobiliàries” (vegeu la nota 7 de la memòria), el saldo net del qual, al 
tancament de l’exercici de 2008, puja a 97,6 milions d’euros. En exercicis 
anteriors aquest concepte estava inclòs en l’immobilitzat material. 

Els comptes anuals de GTP estan formulats en milers d’euros, però no s’hi indica 
expressament. D’acord amb la norma 2ª.4 d’elaboració dels comptes anuals del PGC, 
els comptes anuals han de reflectir la unitat monetària en què estan expressats, ja que si 
no ho diu, s’entendrà que ho estan en euros. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de GTP a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 
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ACTIU 31-12-2008 

ACTIU NO CORRENT 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 

Terrenys i  construccions 
Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 
material 
Acomptes i immobilitzat en curs 

Inversions immobiliàries 
Terrenys  
Construccions 
Instal·lacions tècniques 

Inversions financeres a llarg termini 
Actius per impost diferit 

345.199.495 
65.570 

247.459.623 
14.860 

186.092 
247.258.671 

97.630.680 
8.395.615 

33.995.038 
55.240.027 

1.657 
41.964 

ACTIU CORRENT 147.976.200 
Existències 78.166.450 
Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 
Inversions financeres a curt termini 
Periodificacions a curt termini 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

68.842.274 
21.485 
56.532 

889.458 

Total actiu 493.175.695 

  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2008 

PATRIMONI NET 
Fons propis 

Resultats d’exercicis anteriors 
Resultat de l’exercici  

Subvencions, donacions i llegats 
PASSIU NO CORRENT 
Provisions a llarg termini 
Deutes a llarg termini 

Deute amb entitats de crèdit 
D’altres passius financers  

Passiu per impost diferit 
PASSIU CORRENT 
Deutes a curt termini 
Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

32.003.796 
1.252.747 

-425.335 
1.678.082 

30.751.049 
340.452.536 
10.012.341 

317.480.780 
230.919.782 
86.560.999 

12.959.415 
120.719.363 
83.609.750 
37.109.613 

Total patrimoni net i passiu 493.175.695 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis de 2008, en euros, és el següent: 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  14.148.979 

Variació d’existències de productes acabats i en curs 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 

Aprovisionaments 

43.539.773 

16.797.521 

-69.877.684 

D’altres ingressos d’explotació 11.960.987 

Despeses de personal -1.292.932 

D’altres despeses d’explotació -8.647.611 

Amortització de l’immobilitzat -3.093.935 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d’altres 437.011 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat -142.220 

Resultat d’explotació 3.829.889 

Ingressos financers 8.980.085 

Despeses financeres 

Diferències de canvi 

-11.170.303 

-87 

Resultat financer -2.190.305 

Resultat abans d’imposts 1.639.584 

Impost sobre beneficis 38.498 

Resultat exercici operacions continuades 1.678.082 

Resultat de l’exercici 1.678.082 

Quadre 2 

L’import net de la xifra de negocis durant l’exercici de 2008 ha sigut de 14.148.979 
euros, a causa fonamentalment de la venda de tres parcel·les del Parc Logístic de Riba-
roja, amb una superfície de 53.485,77 m2. 

En l’exercici de 2008 s’han facturat 3.874.629 euros a FGV com a contraprestació 
econòmica per la cessió de les infraestructures posades en marxa per GTP. Juntament 
amb la facturació de 2007, el compte per cobrar a FGV al tancament de l’exercici puja a 
5.725.160 euros, al qual FGV no ha donat la seua conformitat. Aquesta facturació té el 
seu origen en l’acord marc signat entre GTP i FGV, que comentem més endavant. 

4.3 Immobilitzat material 

L’immobilitzat material representa el 50,1% de l’actiu total. Pels problemes indicats 
amb l’aplicació comptable i la transició al nou pla comptable, no s’han presentat 
adequadament les xifres inicials i els traspassos de l’exercici 2008 en la memòria. 
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Els saldos en euros al tancament de l’exercici són: 

 
Construccions 15.198 
Instal·lacions tècniques 0 
D’altres instal·lacions 14.388 
Mobiliari 149.905 
Equips processos informació 127.823 
Immobilitzat material en curs 247.258.671 

Adaptació de terrenys i béns naturals 30.692.297 
Construccions en curs 3.125.186 
Instal·lacions tècniques en muntatge 213.158.000 
Acomptes 283.188 

Valors de cost 247.565.985 
Amortització acumulada -106.362 
Immobilitzat material net 247.459.623 

Quadre 3 

Hem revisat altes en l’immobilitzat en curs dins del compte “Instal·lacions tècniques en 
muntatge” per 7.469.794 euros, que corresponen a l’execució d’un expedient de 
contractació que ha sigut objecte de revisió en l’apartat 5 de l’Informe. La comptabilitat 
de les dites altes ha sigut adequada. 

Al tancament de l’exercici l’immobilitzat material en curs està format fonamentalment 
per inversions la destinació de les quals és l’arrendament, que haurien classificar-se com 
a inversions immobiliàries en curs. 

4.4 Inversions immobiliàries 

Les inversions immobiliàries representen el 19,8% de l’actiu. Per les circumstàncies ja 
indicades, no s’han presentat adequadament les xifres inicials i els traspassos de 
l’exercici de 2008 en la memòria. Els saldos en euros al tancament de l’exercici són: 

 
Terrenys Parc Logístic Riba-roja 8.566.978 

Construccions Parc Logístic Riba-roja 16.008.515 

Instal·lacions tècniques ferroviàries 58.288.251 

Edificis i construccions Circuit Fórmula 1 18.383.406 

Valors de cost 101.247.150 

Amortització acumulada -3.616.471 

Valors nets 97.630.680 

 
Quadre 4 
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Hem revisat certificacions d’obra i altes de l’exercici per un import de 8.242.340 euros. 

La informació inclosa en la memòria dels comptes anuals sobre les inversions 
immobiliàries s’ha de completar d’acord amb els requeriments del PGC, que requereix 
que s’informe en la memòria, entre altres aspectes, sobre: 

- Moviment durant l’exercici. 

- Béns afectes a garanties i reversió, així com l’existència i els imports de 
restriccions de la titularitat. 

- Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els 
compromisos ferms de venda. 

- Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecte aquests béns. 

- Descripció dels immobles classificats com a inversions immobiliàries. 

- Tipus d’inversions immobiliàries i la destinació que s’hi done. 

- Ingressos provinents d’aquestes inversions, així com les despeses per a explotar-
les; s’hi diferenciaran les inversions que generen ingressos d’aquelles que no ho 
facen. 

- L’existència i l’import de les restriccions a la realització de les inversions 
immobiliàries, al cobrament dels ingressos que se’n deriven o dels recursos 
obtinguts per la seua alienació o disposició per altres mitjans. 

- Obligacions contractuals per a l’adquisició, construcció i desenvolupament 
d’inversions immobiliàries o per a reparacions, manteniment o millores. 

En aquest epígraf es recullen les inversions efectuades en: 

a) Parc Logístic de Riba-roja. Fase 1 

 Es comptabilitzen com a inversions immobiliàries les inversions en la fase 1 (sòl 
de dotació pública destinat al dipòsit i reparació de contenidors buits, l’ús 
privatiu del qual s’atorgarà mitjançant autoritzacions d’ocupació temporal) de 
l’actuació “Parc Logístic de Riba-roja”. 

b) Instal·lacions fixes ferroviàries posades a disposició de FGV per a la seua 
explotació 

 En aquest epígraf es recullen les infraestructures ferroviàries acabades cedides a 
FGV. Aquestes cessions es realitzen a l’empara de l’acord marc signat el 25 de 
juny de 2007 entre GTP i FGV, l’objecte del qual és establir les bases de 
col·laboració entre les dues entitats que permeten definir per mitjà d’acords 
específics, els drets i les obligacions de cada entitat en relació amb la 
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construcció i posada en disposició d’infraestructures ferroviàries per part de la 
GTP a favor de FGV. 

 Continuen sense formalitzar els acords específics que regulen explícitament les 
condicions tècniques i econòmiques mitjançant les quals GTP construeix i posa 
a disposició de FGV determinades infraestructures ferroviàries. La signatura de 
tals acords específics permetrà verificar l’adequada quantificació i comptabilitat 
de les operacions realitzades entre les dues entitats i les inversions realitzades. 

 En al·legacions l’Entitat informa que la formalització dels referits convenis és 
previsible que es realitze abans de finalitzar l’exercici 2009. 

c) Circuit de Fórmula 1 

Aquest epígraf recull les obres realitzades per GTP sobre terrenys i immobles cedits per 
l’Ajuntament de València (els coberts 4 i 5 del port) i per Adif per a condicionar-los i 
dedicar-los a la celebració de les proves de F1. 

Han comptabilitzat les obres resultants de tres expedients de contractació per al 
condicionament dels coberts números 4 i 5 del Port de València i l’expedient referit a 
les obres de condicionament de terrenys cedits temporalment per Adif perquè puguen 
ser utilitzats per a instal·lar la zona de paddocks, aparcaments i d’altres instal·lacions 
complementàries per al circuit de F1. 

El detall es mostra tot seguit: 

 
Condicionament terrenys Adif 3.725.001 

Condicionaments coberts 4 i 5 14.316.521 

Posar en l’actiu despeses financeres  341.884 

Total 18.383.406 

Quadre 5 

Sobre aquestes inversions existeix una incertesa pel que fa a la seua consideració com 
actiu i, si escau, també la seua adequada classificació, segons el Pla General de 
Comptabilitat, ja que la seua titularitat i control no correspon a GTP, ni està definit el 
moment i el procediment per a recuperar-les. 

- 215 - 



Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports de la Generalitat. Exercici de 2008 

4.5 Existències 

La composició d’aquest epígraf, és la següent: 

 
Terrenys i obres d’urbanització Fase 2 Parc Logístic Riba-roja 

Terrenys ZAL Alacant 

24.363.823 

130.000 

Actuació del Circuit Fórmula 1 53.661.324 

Acomptes a proveïdors 11.303 

Saldo a 31-12-2008 78.166.450 

Quadre 6 

Es recullen principalment aquestes actuacions: 

a) Parc Logístic de Riba-roja. Fase 2 

 En el balanç apareixen com “Matèries primes i d’altres aprovisionaments”, les 
inversions  en terrenys i costs d’urbanització en la fase 2 (sector del sòl destinat 
a d’altres usos vinculats al servei de transports de mercaderies per carretera), tret 
de les parcel·les M1 i M2, destinades a sòl de dotació pública i aparcament, 
registrades com a inversions immobiliàries. Aquestes inversions s’haurien de 
recollir separadament en el balanç, en els comptes de “Terrenys” i “Obres en 
curs” respectivament, tal com preveu l’adaptació sectorial del Pla General de 
Comptabilitat a les empreses immobiliàries. 

 A més a més, d’acord amb la norma 6ª.7 d’elaboració dels comptes anuals del 
PGC, en el cas que l’empresa tinga existències de producció de cicle superior a 
un any, les partides de l’epígraf B.II. de l’actiu “3. Productes en curs” i “4. 
Productes acabats” del balanç normal, es desglossaran per a recollir 
separadament les del cicle curt i les de cicle llarg de producció. El balanç de 
GTP hauria de recollir dita classificació, ja que les obres en curs del Parc 
Logístic de Riba-roja tenen un cicle de producció superior a l’any. 

 En 2008 s’han venut parcel·les amb una superfície total de 53.485,77 m2, cosa 
que representa un acumulat a 31 de desembre de 2008 de 123.772,48 m2. 

b) Circuit de Fórmula 1 

Hem revisat certificacions d’obra i altes de l’exercici per un import de 
28.282.564 euros que corresponen a l’execució de dos expedients de 
contractació revisats en l’apartat 5.3 de l’Informe. 

Es comptabilitzen com a existències, fonamentalment, les obres per a urbanitzar 
i construir vials emparats en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
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València i GTP de 28 de setembre de 2007, i que d’acord amb aquest conveni 
seran objecte de retorn per part de l’Ajuntament a GTP (en l’apartat 5.4 s’amplia 
la informació sobre aquesta actuació). 

La composició d’aquestes existències és la següent: 
 

Condicionament Marina Reial Juan Carlos I 9.893.183 

Jardineria i mobiliari urbà permanent i mòbil 3.537.450 

Urbanització connexió Albereda-Port 37.949.615 

Passarel·la de vianants sobre el riu Túria 2.281.076 

Total 53.661.324 

Quadre 7 

Pel que fa a aquests conceptes comptabilitzats cal fer les observacions següents: 

1.  Les existències estan comptabilitzades com a productes en curs, encara que 
les obres principals es van acabar a temps de celebrar el Gran Premi de 
Fórmula 1 en agost de 2008. Quedaven pendents treballs addicionals per a 
ultimar alguns aspectes de les obres i el seu adequat manteniment. 

 Per aquesta raó, una vegada acabades i lliurades, s’haurien de donar de baixa 
d’existències, facturar al seu destinatari i comptabilitzar el corresponent 
compte per cobrar, per l’import que es considere recuperable. 

2.  En l’anterior operació cal distingir entre les actuacions emparades pel 
conveni signat amb l’Ajuntament de València, en el qual es preveu que es 
recuperaran  per la imposició de taxes d’urbanització quan es produïsca el 
desenvolupament urbanístic de la zona de la prolongació de l’Albereda i de 
l’avinguda de França; i les que no ho estan, les vies de recuperació de les 
quals no estan definides. 

En els dos casos hi ha una total incertesa sobre el moment i els imports que es podran 
recuperar. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d’aplicació 

El 30 d’abril de 2008 van entrar en vigor les lleis 30/2007 de Contractes del Sector 
Públic i 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, 
els transports i els serveis postals. Per tant en aquest exercici es produeixen dos períodes 
en els quals el règim jurídic aplicable a la contractació és diferent en funció de la data 
d’inici dels respectius expedients. 

a) Règim jurídic aplicable als expedients iniciats fins al 30 d’abril de 2008 

Estava regulat en l’article 72.3 de la llei de creació de GTP i en l’article 3 del seu 
Estatut i ho resumim a continuació: 

- En la contractació d’obres de construcció d’infraestructures aplicava la LCAP 
(la construcció d’infraestructures de transport terrestre serà expressament 
assignada per la conselleria competent en la matèria, tal com disposa l’article 2 
de l’Estatut de GTP). 

- En la contractació de subministraments i serveis, així com la de 
l’electricificació, senyalització, manteniment i conservació de les 
infraestructures aplicava el que disposa la Llei 48/1998, sobre procediments de 
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i les 
telecomunicacions. 

- Els contractes realitzats per GTP fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 48/1998 
estaven subjectes a l’ordenament jurídic privat, i calia considerar les previsions 
contingudes en la disposició addicional sisena de la LCAP a fi de garantir el 
compliment dels principis de publicitat i concurrència. 

b) Règim jurídic aplicable als expedients iniciats a partir del 30 d’abril de 2008 

Segueix sent aplicable l’article 72.3 de la Llei de creació de GTP i l’article 3 del seu 
Estatut, però adaptats a la nova normativa sobre contractació: 

- En la contractació d’obres de construcció d’infraestructures aplicarà la LCSP. 

- En la contractació de subministraments i serveis, així com la contractació de 
l’electrificació, senyalització, manteniment i conservació de les infraestructures, 
s’aplica el que disposa la Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en 
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i serveis postals. 

- Els contractes realitzats per GTP fora de l’àmbit d’aplicació de les anteriors lleis 
estaran subjectes a l’ordenament  establit en la LSCP per als poders adjudicadors 
que no són administracions públiques. 
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Segons les “Instruccions per les quals es regulen els procediments de contractació de 
GTP” aprovades el primer de maig de 2008 pel president de l’Entitat, GTP té la 
consideració de poder adjudicador sense tenir el caràcter d’Administració pública als 
efectes de la LCSP. 

Per tant, les dites instruccions distingeixen entre els contractes subjectes a la regulació 
harmonitzada, el règim jurídic del qual ve establit en l’article 174 de la LCSP, i els 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada, els quals, segons l’article 75 de la 
LCSP, estaran subjectes als principis de publicitat, concurrència, transparència, 
confidencialitat i no discriminació. 

Respecte aquestes instruccions, caldrà fer les consideracions següents: 

1ª) Ometen qualsevol referència a allò que estableix l’article 72.3 de la llei de 
creació de GTP i en l’article 3 del seu Estatut, quant que la contractació d’obres 
de construcció d’infraestructures, s’ha d’aplicar la LCAP o la LCSP. 

2ª) Tampoc no es fa referència a la Llei 31/2007 sobre procediments de contractació 
en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, que és de 
plena aplicació a l’Entitat. La dita llei regula el procediment d’adjudicació dels 
contractes d’obres, subministraments i serveis quan es refereixen a l’activitat de 
posada en disposició o explotació de xarxes que presten un servei públic en el 
camp del transport per ferrocarril, sistemes automàtics, tramvia, troleibús o cable 
i se superen determinats llindars. 

3ª) Les quanties fixades per a considerar els contractes de subministraments, serveis 
i d’altres com a menors, difereixen, segons el criteri de la Sindicatura, de les 
establides en l’article 122.3 de la LCSP, que és aplicable a tot el sector públic. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

D’acord amb la informació rebuda de l’Entitat, hem elaborat els quadres següents, en 
els quals 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. En el primer sintetitzem la informació (IVA inclòs) referida als 
expedients iniciats abans del 30 d’abril de 2008, tramitats d’acord amb la LCAP. 
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Tipus de contractes  Modalitat d’adjudicació Import adjudicació Nombre expedients

Concurs públic 66.751.079 88.0% 8 29.6% 

Procediment negociat 5.597.883 7.4% 4 14.8% Obres 

Subtotal 72.348.962 95.4% 12 44.4% 

Subministraments Procediment negociat 29.789 0% 1 3.7% 

3.126.635 9 Concurs públic 

Procediment negociat 371.962 

4.1% 

0.5% 5 

33.3% 

18.5% Consultoria, 
assistència i serveis

Subtotal 3.498.597 4.6% 14 51.9% 

Total  75.877.347 100,0% 27 

Quadre 8 

 

En el quadre següent resumim la informació (IVA exclòs) dels expedients iniciats a 
partir del 30 d’abril de 2008, tramitats de conformitat amb la LCSP: 

 
Tipus de contractes  Modalitat d’adjudicació Import adjudicació Nombre d’expedients

Concurs públic 2.204.881 76.1% 2 22.2% 

Procediment negociat 146.664 5.1% 2 22.2% Obres 

Subtotal 2.351.544 81.2% 4 44.4% 

406.878 4 Concurs públic 

Procediment negociat 138.164 

14.0% 

4.8% 1 

44.4% 

11.1% Consultoria, 
assistència i serveis

Subtotal 545.041 18.8% 5 55.6% 

Total 2.896.586 100,0% 9 100,0% 

Quadre 9 

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 4 expedients de contractació adjudicats en 2008, i els seus 
modificats.  

En el quadre següent, en euros, indiquem els expedients seleccionats : 
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Nº 

Expt.  Tipus Objecte del contracte Modalitat 
adjudicació 

Import 
d’adjudicació 

E07/37 Obres Jardineria i mobiliari urbà de la infraestructura de la 
connexió Albereda-Av. França-Port Concurs 4.374.623

E07/39 Obres Paddock, aparcament i instal·lacions 
complementàries per al circuit urbà de Fórmula 1  Concurs 3.034.878

E07/39 Obres Modificació contracte E07/39 Modificació 605.543

E07/40 Obres Variant ferroviària de la línia 1 a Alacant. Tram 
finca Adoc Concurs 31.979.997

E07/49 Obres Estructura i arquitectura del cobert núm. 5 del port 
de València per al circuit urbà de Fórmula 1 Concurs 4.065.365

E07/49 Obres Modificació contracte E07/49 Modificació 703.598

Total 44.764.004

Quadre 10 

Així mateix, hem seleccionat els següents expedients de contractació fiscalitzats en 
l’exercici anterior amb la finalitat d’efectuar el seguiment de la seua execució, amb les 
xifres en euros: 

 
Nº 

Expt.  Tipus Objecte del contracte Modalitat 
adjudicació 

Import 
d’adjudicació 

E06/39 Obres Execució d’obra línia T2 metro de València, tram 
Xàtiva-Línia 4. Estació Mercat Concurs 32.910.986

E06/39 Obres Modificació contracte E06/39 Modificació 3.308.945

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

E07/23 Obres Modificació contracte E07/23 Modificació 6.262.329

  Total  74.214.849

Quadre 11 

Tots els expedients revisats van ser iniciats abans del 30 d’abril de 2008 i en la seua 
tramitació els era d’aplicació  la LCAP i la resta de normativa aplicable. 

Tot seguit comentem aquells aspectes més significatius observats en el curs de la 
fiscalització que han de ser objecte d’atenció i millora: 
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Actuacions administratives prèvies i formalització dels contractes 

a) En l’expedient E07/37, la documentació que justifica per part de GTP la 
desestimació de les ofertes declarades temeràries una vegada els oferidors 
presenten els aclariments sobre les seues propostes, hauria de ser més detallada i 
explícita. 

b) Expedient E07/40. La contractació conjunta d’elaboració de projecte i execució 
de les obres té caràcter excepcional i solament pot aplicar-se en determinats 
supòsits prevists en la LCAP. Ni en la proposta d’aprovació de l’expedient ni en 
la resolució que l’aprova, no consten els motius de l’excepcionalitat del cas, 
prevists en l’article 125.1 de la LCAP i que justifiquen la contractació conjunta. 

Execució dels contractes 

c) En l’expedient E07/37, adjudicat el 4 de març de 2008, el termini d’execució del 
contracte es va establir en un mes. El termini real d’execució ha sigut d’un any, 
després de tres pròrrogues justificades per diverses raons, algunes previsibles, 
cosa que denota una deficient planificació del projecte. A més a més, en 
desembre de 2008, es va iniciar la tramitació d’una modificació del projecte 
formalitzada en 2009.  

d) En l’expedient E07/39, adjudicat el 25 de març de 2008, el termini d’execució 
del contracte es va establir en dos mesos. El termini real d’execució ha sigut de 
quatre mesos. En 2008 es va tramitar una modificació del contracte amb un 
pressupost addicional que representava el 19,9% del pressupost inicial. 
L’execució final del contracte ha pujat a 3.942.114 euros, import que supera un 
8,2% el pressupost final. 

e) En l’expedient E07/23, adjudicat en 2007, el termini d’execució inicial del 
contracte es va establir en sis mesos. El termini real d’execució  ha sigut de 
divuit mesos. A més a més, en 2008 es va tramitar una modificació del contracte 
amb un pressupost addicional que representava el 19,73% del pressupost inicial, 
en la qual no queda suficientment acreditat que es tracte de necessitats noves o 
imprevistes. Per raons que es justifiquen en l’expedient no s’han executat part de 
les obres previstes en el contracte, valorades en 3.378.072 euros. 

f) L’expedient E07/49 ha tingut un contracte modificat en l’exercici que ha 
comportat un increment del pressupost del 17,9%. A 31 de desembre de 2008, 
les certificacions d’obra pujaven a un import total de 4.768.963 euros, és a dir, 
s’ha excedit el pressupost final en un 8,52%. 

g) En l’expedient E06/39, adjudicat en 2007, s’ha modificat el contracte per a 
incloure una clàusula d’ajornament del pagament. L’estimació dels interessos 
totals puja a 3.308.945 euros. 
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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 
Avinguda 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, 
a través del 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. 

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de València 

El 28 de setembre de 2007, es va signar el “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)”. 

En l’informe de fiscalització de l’exercici de 2007 es va oferir un detall de les 
estipulacions recollides en dit conveni. Tot seguit recollim la informació més rellevant 
del conveni i d’altra informació relacionada. 

Els contractes adjudicats a 31 de desembre de 2008, inclosos en el conveni, són, en 
euros, els següents: 

 

Contracte Data 
d’adjudicació 

Obra 
executada a 
31/12/2008 
(incloent-hi 
modificats) 

Infraestructura de la connexió Albereda-Av. França-Port 24-9-2007 34.616.846 

Infraestructura de la connexió Albereda-Av. França-Port 
(València) desviament de les línies subterrànies d’11 i 20 KV 18-7-2007 635.197 

Infraestructura de la connexió Albereda-Av. França-Port de 
València, passarel·la de vianants sobre el riu Túria 5-10-2007 2.646.047 

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 

Redacció del projecte de connexió de l’Albereda i Avda. de 
França amb la Marina Reial i l’accés nord al port i la seua 
compatibilitat amb la celebració d’esdeveniments esportius 

12-6-2007 3.456.000 

Assistència tècnica per al suport a la direcció de les obres de la 
infraestructura de la connexió Albereda-Av. França-Port 28-9-2007 3.811.567 

Quadre 12 
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El cost final de l’actuació vindrà determinat pel cost real suportat per GTP degudament 
justificat a judici de l’Ajuntament de València. L’Ajuntament ha de subscriure les actes 
de recepció de les obres amb els contractistes i GTP, i les donarà per rebudes en el dit 
acte a tots els efectes. 

El finançament del cost total real de l’actuació serà suportada per GTP, si bé 
l’Ajuntament en retornarà el 100%, mitjançant la imposició d’un cànon d’urbanització 
als propietaris del futur sector “Grau” o a l’urbanitzador que al seu dia se seleccione, 
sense perjudici d’establir qualsevol altra fórmula que l’Ajuntament de València 
considere adequada ni que per part de les administracions implicades es puguen obtenir 
en qualsevol moment fonts de finançament extern. 

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. 

Actualment no hi ha cap projecte d’urbanització en aqueixa zona que permeta estimar 
raonablement el moment en què es podria imposar el cànon d’urbanització previst i que 
per tant GTP puga recuperar la inversió realitzada. 

El conveni estarà vigent fins a la finalització completa de les obres –entenent per 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, i en aquest 
moment s’haurà de realitzar i aprovar per les parts una liquidació econòmica final 
d’aquest conveni en què es recolliran tots aquests extrems. 

Durant la vigència del conveni s’hauria de reunir periòdicament una comissió de 
seguiment constituïda de forma paritària per representants de les administracions 
signants. A la data d’emissió del present Informe no consta que s’hagen celebrat 
reunions formals. 

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

A més de les actuacions prèviament indicades, GTP, en virtut del que disposa el Decret 
3/2007, ha adjudicat els contractes següents, amb les xifres en euros: 
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Contracte Data 
d’adjudicació 

Obra executada 
a 31/12/2008 
(incloent-hi 
modificats) 

Execució obres infraestructura connexió Albereda-Av. França-
Port. Condicionament marina 28-9-2007 13.389.020 

Pla de comunicació per a les obres circuit de F1 28-6-2007 29.910 

Obres de jardineria i mobiliari urbà 04-03-08 4.103.443 

Projecte d’instal·lacions en els coberts núm. 4 i 5. 04-03-08 5.964.161 

Obres Paddock, aparcament i instal·lacions complementàries 
per al circuit de Fórmula 1 25-03-08 3.942.114 

Obres d’estructura i arquitectura del cobert núm. 4 del circuit 
urbà de Fórmula 1 06-03-08 5.467.504 

Obres d’estructura i arquitectura del cobert núm. 5 del circuit 
urbà de Fórmula 1 06-03-08 5.175.499 

Estudi d’opinió, necessitats i expectatives de la població 
afectada por las obres  02-01-08 29.988 

Quadre 13 

Respecte al finançament d’aquestes inversions no incloses en el conveni GTP-
Ajuntament de València, l’Acord del conseller d’infraestructures i transport del dia 11 
de 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 Juan Carlos I, i d’aquells altres projectes que 
GTP execute pel desenvolupament del que disposa el Decret 3/2007 de 14 de març, tret 
dels que estiguen inclosos en el conveni de GTP i l’Ajuntament de València (...) es 
recuperaran per part de l’Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports de la 
Generalitat, a càrrec de la futura explotació de les connexions d’accés al port i d’altres 
que resulten beneficiats per les obres que està duent a terme la Conselleria 
d’Infraestructures i Transport”. 

No coneixem l’existència d’algun pla o projecte que permeta estimar el procediment i 
els terminis en què es podrà recuperar la inversió realitzada. 
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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 27 de 
juliol 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 atés la recomanació següent, realitzada en informes 
anteriors: 

a.1) Es recomanava l’anàlisi de les inversions realitzades en el “Projecte de 
construcció de l’Albereda i l’Av. de França amb el Port de València, 
marina reial Juan Carlos I”, i que es comptabilitzaren d’acord amb el 
tipus d’actuacions previstes per al seu retorn econòmic, bé com a 
“Immobilitzat” o bé com a “Existències”.  

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 (de 
l’Informe de l’any anterior i de l’actual) quant a l’adequada tramitació 
dels expedients de contractació. 

c) Les següents recomanacions són sobre altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici de 2008:  

c.1) Prestar atenció a l’adequada classificació de les existències d’acord amb 
la naturalesa, grau d’execució i període de maduració (vegeu l’apartat 
4.5). 

c.2) D’acord amb la norma 2ª.4 d’elaboració dels comptes anuals del PGC, 
els comptes anuals han de reflectir la unitat monetària en què estan 
expressades, ja que en el seu defecte s’entén que ho estan en euros. En el 
cas de GTP els comptes estan expressats en milers d’euros, però no 
s’indica aquesta circumstància (vegeu l’apartat 4.1). 

c.3) El balanç al tancament de l’exercici inclou en l’immobilitzat material en 
curs, uns imports que haurien d’estar classificats com a inversions 
immobiliàries en curs (vegeu l’apartat 4.3). 
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c.4) Tal com detallem en els apartats 4.3 i 4.4, la informació que es dóna en 
la memòria dels comptes anuals respecte a l’immobilitzat material i les 
inversions immobiliàries, no inclou tots els requeriments informatius 
establits en el PGC, per la qual cosa es recomana que s’incorpore en els 
pròxims comptes anuals que es formulen. 

 

 


