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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 2012, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les “Existències” i “D’altres despeses d’explotació” registrats en els 
comptes anuals de l’exercici de 2011 de Construccions i Infraestructures Educatives de 
la Generalitat Valenciana, SAU (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 esmentades. En 
els diferents apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions que els òrgans 
responsables de la Societat hauran d’atendre i millorar. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de CIEGSA estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2011, el 
compte de pèrdues i guanys, 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 30 de 
març de 2012, aprovats per la Junta General d’Accionistes amb data 27 de juny de 2012, 
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 2012, 
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 
favorable. Sense que afecte aquesta opinió, s’inclouen tres paràgrafs d’èmfasi, un per 
incórrer la Societat en el supòsit establit en l’article 327 de la Llei de Societats de 
Capital, el segon per continuïtat del negoci en dependre de les futures aportacions de la 
Generalitat i el tercer, a causa del registre de canvi de criteri en el tractament comptable 
referit als deutes comercials derivats de les inversions que realitza, efectuat amb 
caràcter retroactiu i amb el qual es mostren d’acord. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit a 
revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb 
l’epígraf del balanç “Existències” i amb l’epígraf del compte de pèrdues i beneficis 
“D’altres despeses d’explotació”, registrats per CIEGSA en els comptes anuals de 2011, 
i comprovar que la formalització i presentació dels comptes anuals ha sigut l’adequada. 

Així mateix, hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

D’acord amb això, 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 normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura, aplegades en el Manual de fiscalització 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. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de CIEGSA, 
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 2011. 
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Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

Normes generals 

- Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
de 2011. 

- Llei 16/2009, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa, 
Financera i d’Organització de la Generalitat. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Societats de Capital. 

- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat pel Decret 
Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 

- Decret-Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, en vigor a partir 
del 4 d’octubre de 2011. 

Normes específiques de l’entitat 

- 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. 

Contractació 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes dels Sector Públic, (LCSP), vigent 
fins el 16 de desembre de 2011 que entra en vigor el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 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. 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, en vigor des del 6 de març de 
2011. 

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

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de 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. 

Normes comptables 

- Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, i les normes d’adaptació del PGC a les empreses immobiliàries, 
aprovades mitjançant l’Ordre de 28 de desembre de 1994 i modificades per l’Ordre 
d’11 de maig de 2001. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la 
qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en 
determinades circumstàncies. 

- 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. 

D’altres 

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

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l’adequació dels epígrafs del balanç i del compte de pèrdues i guanys, relacionats amb 
les àrees fiscalitzades als principis comptables aplicables i l’adequada presentació dels 
comptes anuals: 

a) A les darreries de l’exercici de 2011 i durant l’exercici de 2012 s’han produït 
una sèrie d’esdeveniments que tenen una importància molt rellevant, bé en 
relació amb els comptes anuals de l’exercici fiscalitzat, o bé pel que fa a la 
continuïtat futura de la Societat, que atesa la seua transcendència, haurien d’estar 
comentats en la memòria dels comptes anuals, però que no s’hi han esmentat. 
Aquestes qüestions es refereixen a: 

- La inclusió de CIEGSA en el Pla Estratègic de Racionalització i 
Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Comunitat Valenciana, l’impacte en la situació i l’evolució futura de la 
Societat del qual pot afectar l’aplicació del principi d’entitat en 
funcionament (vegeu els comentaris en l’apartat 7.1 de l’Informe). 

- La Societat va acordar iniciar formalment en febrer de 2012 la tramitació 
d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO), circumstància de la qual 
s’hauria d’haver informat en la memòria juntament amb la millor 
estimació sobre el seu efecte monetari o, si era el cas, una manifestació 
sobre la impossibilitat de realitzar el seu càlcul (vegeu els comentaris en 
l’apartat 7.2 de l’Informe). 

b) El deute per operacions comercials de l’accionista únic amb la Societat ha sigut 
valorat pel nominal sense calcular l’efecte financer de l’ajornament, i classificat 
com actiu corrent, encara que no es coneix el seu venciment. L’import pendent 
de cobrament, 2.472.537.072 euros, serà finançat per la Generalitat 
principalment per mitjà 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 5.4). 

c) Com indiquem en l’apartat 5.2, formant part de l’epígraf “Existències”, a 31 de 
desembre de 2011, s’inclou un import de 2.536.638 euros, relatiu a equipament 
escolar. Aquest import prové d’exercicis anteriors i correspon als costs 
incorreguts per CIEGSA per al desenvolupament d’un programa informàtic de 
gestió encarregat per la Conselleria d’Educació i pendents de facturar a la dita 
Conselleria. L’acabament d’aquest projecte estava previst per a març de 2008 i 
n’està pendent d’executar el 47% des de les darreries de 2008. 

 La situació descrita podria comportar que el valor net realitzable del dit 
equipament fos inferior al cost incorregut, cosa que implicaria, d’acord amb la 
normativa comptable, efectuar les oportunes correccions valoratives, i 
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reconèixer-les com a despeses en el compte de pèrdues i guanys. Aquesta 
Institució no ha disposat de la informació suficient per a poder determinar la dita 
circumstància. 

 En al·legacions, la Societat assenyala que té previst en l’exercici de 2012 
realitzar les oportunes correccions valoratives segons la normativa comptable. 

d) La nota 18.3 de la memòria dels comptes anuals, “Informació sobre els 
ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició addicional tercera. 
Deure d’informació de la Llei 15/2010”, detalla la informació relativa al nivell 
de compliment per part de la Societat en relació amb la legislació en matèria de 
lluita contra la morositat. 

 Amb aquesta finalitat, la Societat ha fet els seus càlculs considerant que el deute 
està pagat amb el lliurament d’un mitjà de pagament diferit. Cal dir al respecte, 
que per a tots els efectes es considerarà que un deute està pagat o quedarà 
liquidat, quan s’extingesca definitivament l’obligació d’una entitat cap el 
creditor. Si s’utilitza qualsevol mitjà de pagament diferit (lletra de canvi, pagaré, 
conformació bancària, etc.) es considerarà com a data de venciment o de 
pagament aquella en què s’extingesca definitivament el deute, tal com 
comptablement es deu de fer d’acord amb les normes del PGC. 

 Aquesta Sindicatura no ha disposat de la informació necessària per a poder 
determinar l’import que hauria de figurar en la dita nota, però tal com indiquem 
en l’apartat 3.2 d’aquest Informe, la revisió de les àrees fiscalitzades ha posat de 
manifest imports pendents de pagament, l’ajornament dels quals supera el 
termini legal establit. 

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

e) La Generalitat, soci únic de la Societat, ha facilitat el suport financer necessari 
per a garantir el seu funcionament mitjançant aportacions al capital social i per a 
la compensació de pèrdues, raó per la qual la seua continuïtat depèn d’aquest 
suport. La Societat, en l’elaboració dels seus comptes anuals, ha aplicat el 
principi d’empresa en funcionament, ja que considera que la Generalitat 
continuarà prestant-li el suport necessari per al manteniment de l’activitat i així 
ho ha indicat en la nota 2.3 corresponent de la memòria dels comptes anuals. 

f) Tal com indica la nota 2.3 de la memòria dels comptes anuals, la Societat, al 
tancament de l’exercici de 2011, incorre en el supòsit establit en l’article 327 de 
la Llei de Societats de Capital, ja que el patrimoni net resulta inferior a les dues 
terceres parts del capital. 

 Per a pal·liar aquesta situació, en el mes de març de 2012, es va aprovar una 
nova ampliació de capital per un import de 57.288.348 milions d’euros. D’acord 
amb aquest article, si la Societat, una vegada transcorregut un exercici social no 
recuperés el seu patrimoni net, haurà de reduir obligatòriament el seu capital 
social (vegeu l’apartat 5.4). 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2, hem detectat 
durant l’exercici de 2011 el següent incompliment significatiu de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) Com indiquem en els apartats 5.3 i  6.3 d’aquest Informe, la fiscalització de la 
contractació ha posat de manifest que la Societat no ha modificat les clàusules de 
pagament incloses en els plecs de característiques administratives tipus per a 
adaptar-les als terminis prevists en la Llei 3/2004, modificada per la Llei 
15/2010. Per tant, tots els contractes formalitzats en l’exercici tenen clàusules de 
pagament que superen el termini legal de 85 dies. 

A més a més, tot seguit indiquem un altre aspecte d’interès posat de manifest en el curs 
de la fiscalització efectuada: 

b) Durant l’exercici de 2010, la Societat ha sigut regulada com a mitjà propi de la 
Conselleria d’Educació, segons el que disposa l’article 4rt.1, lletra n de l’LCSP, 
en relació amb l’article 24.6 de la citada Llei. No obstant això, els encàrrecs 
realitzats als mitjans propis han de ser encàrrecs d’execució, mentre que la 
Societat, en relació amb la construcció pròpiament dita, sols pot dur a terme la 
formalització del procediment de contractació, ja que d’acord amb el seu objecte 
social no és una empresa constructora (vegeu l’apartat 6.1).  
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 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, que durant 2010 ha sigut regulada com a mitjà propi de la Conselleria 
d’Educació, 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 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, dins del territori de la Comunitat Valenciana. 

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, Formació i 
Ocupació (a partir del 24 de juny de 2011). 

El 6 de juny de 2011, la Societat va signar una comanda de gestió amb la Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació per mitjà de la qual es fa càrrec de les instal·lacions 
educatives provisionals de la citada Conselleria. 

A 31 de desembre de 2011, el capital social de CIEGSA puja a 439.687.620 euros, 
representat per cent quaranta-sis mil dues-centes setanta accions nominatives de 3.006 
euros de valor nominal cada una, propietat al 100% de la Generalitat. Els òrgans de 
govern de la Societat són la Junta General d’Accionistes i el Consell d’Administració. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Segons el contingut de l’informe de gestió de la Societat de l’exercici de 2011, 
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 116 
milions d’euros, (IVA exclòs), 11 dels quals corresponen a equipament escolar, 104 
milions a infraestructures educatives i 1 milió d’euros a la comanda d’instal·lacions 
provisionals. 
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La inversió acumulada de CIEGSA des de la seua creació puja a 2.610 milions d’euros 
(IVA exclòs), i es desglossa en 2.369 milions d’euros d’infraestructures educatives, 240 
milions d’euros d’equipament i 1 milió d’euros a la comanda d’instal·lacions 
provisionals. Amb aquesta xifra d’inversió, la Societat ha lliurat a la Conselleria 
d’Educació 546 actuacions (224 de secundària i 322 d’infantil i primària), 30 de les 
quals corresponen a l’exercici de 2011.  
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç de CIEGSA a 31 de desembre de 2011, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, en euros, és el següent: 
 

ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

ACTIU NO CORRENT 7.465.533 7.805.161 (4,4%) 

Immobilitzat intangible 104.496 267.894 (61,0%) 

Immobilitzat material 7.352.603 7.528.833 (2,3%) 

Terrenys i construccions 7.176.417 7.297.264 (1,7%) 

Instal·lacions tècniques, maquinària i d’altres 176.186 231.569 (23,9%) 

Inversions financeres a llarg termini 8.434 8.434 0,0% 

ACTIU CORRENT 2.611.631.713 2.509.987.943 4,0% 

Existències 108.944.892 146.155.871 (25,5%) 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 2.502.569.607 2.363.742.983 5,9% 

Inversions financeres a curt termini 4.500 30.566 (85,3%) 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 112.714 58.523 92,6% 

Total actiu 2.619.097.246 2.517.793.104 4,0% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

PATRIMONI NET 256.572.133 269.131.656 (4,7%) 

Fons propis 256.572.133 269.131.656 (4,7%) 

Capital 439.687.620 382.399.272 15,0% 

Reserves (1.907.796) (1.865.577) 2,3% 

Resultats d’exercicis anteriors (111.402.039) (64.950.173) 71,5% 

D’altres aportacions de socis 8.590.000 8.590.000 0,0% 

Resultat de l’exercici (78.395.652) (55.041.866) 42,4% 

PASSIU NO CORRENT 1.585.918.121 1.632.357.197 (2,8%) 

Deutes a llarg termini 1.585.918.121 1.632.357.197 (2,8%) 

Deutes amb entitats de crèdit 1.470.729.911 1.449.399.405 1,5% 

D’altres passius financers 115.188.210 182.957.792 (37,0%) 

PASSIU CORRENT 776.606.992 616.304.251 26,0% 

Deutes a curt termini 426.443.082 267.338.419 59,5% 

Deutes amb entitats de crèdit 426.443.082 267.338.419 59,5% 

D’altres passius financers 0 0 - 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 350.163.910 348.965.832 0,3% 

Total patrimoni net i passiu 2.619.097.246 2.517.793.104 4,0% 

Quadre 1  
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Les xifres comparatives de l’exercici anterior difereixen de les contingudes en els 
comptes anuals aprovats de l’exercici de 2010, a causa del canvi de criteri efectuat amb 
caràcter retroactiu en el tractament comptable referit als deutes comercials derivats de 
les inversions que realitza com a aprovisionaments. Actualment els registren com a 
“Proveïdors” enfront del criteri seguit fins ara que les registrava com a “D’altres passius 
financers”. 

El canvi de criteri va ser recomanat en el nostre informe de fiscalització de l’exercici de 
2010. 

El compte de pèrdues i beneficis de CIEGSA de 2011, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, en euros, és el següent:  

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Import net de la xifra de negocis  129.978.379 243.487.942 (46,6%) 

Variació existències productes acabats i en curs (39.521.788) (33.250.720) 18,9% 

Aprovisionaments (90.456.591) (208.105.083) (56,5%) 

D’altres ingressos d’explotació 0 (26) (100,0%) 

Despeses de personal (3.621.035) (3.893.047) (7,0%) 

D’altres despeses d’explotació (698.824) (3.169.479) (78,0%) 

Amortització de l’immobilitzat (352.198) (368.574) (4,4%) 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (113.101) 12.824 (981,9%) 

Resultat d’explotació (4.785.158) (5.286.163) (9,5%) 

Ingressos financers 2.318.882 2.755.460 (15,8%) 

Despeses financeres (75.929.376) (53.593.921) 41,7% 

Variac. valor raonable en instruments financers 0 1.082.758 (100,0%) 

Resultat financer (73.610.494) (49.755.703) 47,9% 

Resultat abans d’imposts (78.395.652) (55.041.866) 42,4% 

Resultat exercici operacions continuades (78.395.652) (55.041.866) 42,4% 

Resultat de l’exercici (78.395.652) (55.041.866) 42,4% 

Quadre 2  

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés les àrees 
d’“Existències” i “D’altres despeses d’explotació” de l’exercici de 2011. També hem 
analitzat, per la seua especial incidència en els comptes de la Societat, els saldos que 
mostra al tancament de l’exercici amb el seu accionista únic, la Generalitat (vegeu 
l’apartat 5.4). 

Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquestes àrees, en els apartats següents 
mostrem els comentaris sobre els aspectes més significatius que hi hem observat. 
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5.2 Existències 

L’epígraf “Existències” representa un 4% del total de l’actiu. La seua composició i 
moviment durant 2011 els mostrem a continuació en euros: 

 

Conceptes 31-12-10 Augments Baixes 31-12-11 

Equipament escolar 2.536.638 7.719.670 (7.719.670) 2.536.638 

Obres en curs de cicle llarg 143.619.233 83.263.769 (120.474.748) 106.408.254 

Total 146.155.871 90.983.439 (128.194.418) 108.944.892 

Quadre 3 

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, que s’adjunten  a l’annex 
d’aquest Informe, mostren la informació relativa als conceptes assenyalats en el quadre 
anterior. 

La Societat registra com a “Existències”, les inversions realitzades en els centres 
educatius (obres en curs de cicle llarg /curt) i les adquisicions d’equipament que no es 
troben acabades. 

En el cas de les construccions dels centres de primària, infantils i especials, els terrenys 
i edificacions construïdes són propietat dels ajuntaments. 

En el cas de les construccions de secundària, la Generalitat ha constituït drets de 
superfície a favor de CIEGSA, el valor en escriptura és de 31.723.574 euros. 

Aquests drets de superfície sobre els terrenys dels centres de secundària constituïts i 
registrats a favor de CIEGSA no es registren en el balanç. La Societat únicament 
registra les despeses derivades de constituir-los, bàsicament l’Impost de Transmissions 
Patrimonials i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, com a despesa de l’exercici en el 
qual es rep la corresponent liquidació. 

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 
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 posteriorment a la Conselleria d’Educació. Des de l’any 2009, la Conselleria  
va encomanar també a CIEGSA la gestió logística de l’equipament dels centres 
escolars. Els costs derivats d’aquest servei en l’exercici de 2011 imputats a 
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“Aprovisionaments” han sumat 1.783.961 euros. Aquest servei ha sigut facturat i 
repercutit a la Conselleria. 

Les baixes d’”Equipament escolar” per 7.719.670 euros, corresponen a l’import facturat 
en l’exercici a la Conselleria d’Educació per vendes  d’equipament i coincideix amb 
l’import registrat en el compte “Vendes d’equipament” de l’epígraf “Import net de la 
xifra de negocis” del compte de pèrdues i guanys (vegeu el quadre 2). 

El saldo que presenta el compte d’equipament al tancament de l’exercici, per un import 
de 2.536.638 euros, prové d’exercicis anteriors i correspon als costs incorreguts per 
CIEGSA per al desenvolupament d’un programa informàtic de gestió encarregat per la 
Conselleria d’Educació i pendents de facturar. L’acabament del dit projecte estava 
previst per a març de 2008. El percentatge pendent d’executar és del 47% que es manté 
inalterat des de finals de 2008. 

La situació descrita podria implicar que el valor net realitzable del dit equipament fos 
inferior al cost incorregut, fet que comportaria,d’acord amb la normativa comptable, 
efectuar les oportunes correccions valoratives i reconèixer-les com a una despesa en el 
compte de pèrdues i guanys. Aquesta institució no ha disposat de la informació suficient 
per a determinar aquesta circumstància. 

Durant l’exercici de 2011 els augments en existències han pujat a 90.983.439 euros, 
dels quals un 92% corresponen a “Obres en curs de cicle llarg” i un 8% a “Equipament 
escolar”. Ha sigut verificat amb documentació de suport un 66% dels augments produïts 
i no s’han posat de manifest aspectes significatius destacables. 

Les quantitats pendents de pagament als contractistes per les obres en curs derivades de 
les construccions escolars es registren en el compte de “Proveïdors” de l’epígraf del 
passiu “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar”, d’acord amb la recomanació 
efectuada per aquesta Sindicatura en l’informe de fiscalització corresponents a l’exercici 
de 2010. 

Les baixes en “Obres en curs de cicle llarg”, per valor de 120.474.748 euros, 
corresponen a l’import facturat en l’exercici a la Conselleria d’Educació i confirmat per 
aquesta, i coincideix amb l’import registrat en el compte “Vendes primària” i 
“Escolarització provisional” de l’epígraf “Import net de la xifra de negocis” del compte 
de pèrdues i guanys (vegeu el quadre 2). 

Aquest import es deu, principalment, a la valoració de trenta actuacions en centres 
escolars que durant 2011 han sigut posades a disposició de la Conselleria d’Educació. 
Algunes d’aquestes obres estan pendents de la liquidació definitiva, però ja han sigut 
facturades en 2011, tot incloent-hi, si escau, les provisions, periodificacions 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 al real. 

La Societat ha capitalitzat despeses financeres dins de la partida “Obres en curs de cicle 
llarg”, per import de 2.310.809 euros. 
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A 31 de desembre de 2011, la distribució territorial per províncies de les “Obres en curs 
de cicle llarg”, seria la següent, en euros:  

 

Província 
Obra D’altres costs Total 

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

Alacant 10.186.359 18% 20.440.517 41% 30.626.877 29% 

Castelló 35.035.786 62% 8.393.452 17% 43.429.238 41% 

València 10.920.896 19% 21.431.243 43% 32.352.140 30% 

Total 56.143.042 100% 50.265.212 100% 106.408.254 100% 

Quadre 4 

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 2011 pujaven a 19.766.153 euros. 

El quadre següent mostra, en euros, al tancament de l’exercici de 2011, la distribució 
territorial per províncies del cost de l’obra acabada per CIEGSA des de la seua creació. 
D’aquest import total d’obra acabada, en concepte de centres escolars de primària, 
infantil i especial i de centres de secundària, la Generalitat deu a la Societat 
2.244.569.565 euros a 31 de desembre de 2011 (vegeu el quadre 9, apartat 5.4). 

 

Província Import % s/total 

Alacant 880.693.794 39% 

Castelló 346.180.886 15% 

València 1.035.781.275 46% 

Total 2.262.655.955 100% 

Quadre 5  

El desglossament per nombre d’actuacions acabades i en curs per províncies és, d’acord 
amb les dades facilitades i a 31 de desembre de 2011, el següent:   
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Província 
Actuacions 
acabades 

Actuacions en 
curs 

% s/acabades 
% s/actuacions en 

curs 

Alacant 194 129 36% 38% 

Castelló 94 51 17% 15% 

València 258 162 47% 47% 

Total 546 342 100% 100% 

Quadre 6 

Hem analitzat dotze construccions posades a disposició de la Conselleria en 2011 que 
s’han registrat en “Obres en curs de cicle llarg” i que durant l’exercici han comportat 
facturació a la Conselleria d’Educació. 

El cost total facturat a la Conselleria d’Educació corresponent als projectes revisats puja 
a 75.211.423 euros, import que coincideix amb la base imposable facturada a la 
Conselleria d’Educació en 2011. 

Aquest total inclou costs d’obra (contracte inicial més modificacions) per 68.275.273 
euros, honoraris per 3.679.596 euros i el lloguer d’instal·lacions educatives de caràcter 
provisional per 2.784.992 euros com a partides més significatives. 

En el quadre següent mostrem, per a cada projecte, les dates de formalització del 
contracte d’obra inicial i de l’acta d’ocupació de l’obra per a l’ús previst. També 
detallem l’import inicialment contractat i, com a modificacions, els increments produïts 
en el cost de les obres. El total de les dites modificacions integra, per ordre 
d’importància, els modificats, 3.516.973 euros, les liquidacions d’obra 
comptabilitzades, 1.448.124 euros, i les revisions de preus, 184.334 euros, com a 
partides més significatives. 

En la columna “D’altres costs” detallem els principals costs imputats al centre 
necessaris per a la seua construcció, al marge del cost de les obres, amb el detall descrit 
en els paràgrafs anteriors. L’última columna, “Import total sense IVA a 31-12-11”, 
recull l’import imputat a “Obres en curs de cicle llarg” per a cada centre educatiu. 

En aquests costs no s’inclouen els costs financers per ajornament del pagament en què 
ha incorregut CIEGSA. 

En sis dels dotze centres revisats en què s’ha rebut la factura corresponent als costs de 
l’obra, la forma de pagament utilitzada per CIEGSA no es correspon amb la inicialment 
prevista en els seus plecs de clàusules administratives, ja que ha sigut negociada 
directament amb els contractistes en funció de les disponibilitats financeres de la 
Societat. 

D’altra banda, i segons els dits plecs, en el cas que la Societat demorés el pagament del 
preu més enllà de dos mesos des del venciment, o s’acollís a la forma de pagament únic, 
abonarà l’interés legal dels diners pel corresponents ajornament i totes les despeses 
derivades del lliurament i de la formalització aniran a càrrec del contractista. L’import 
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total dels interessos corresponents a l’ajornament del pagament per la construcció dels 
centres revisats és de 3.622.899 euros. L’import total dels costs d’ajornament del 
pagament de les construccions de centres acabats en l’exercici 2011, suma 11.833.962 
euros. 

 

Actuació 
Data 

contracte 

Data acta 
d’ocupació/re-

cepció 

Import 
contracte + 

modificacions 
(sense IVA) (a) 

D’altres 
costs (sense 

IVA) (b) 

Import total 
sense IVA a 

31/12/11 (a+b) 

IES la Foia  14-03-08 13-04-11 4.978.543    
Modificacions (1)     1.520.090     
Honoraris       510.861   
Aules       1.003.815   
D’altres       49.111   

Subtotal     6.498.633 1.563.787 8.062.421 

CP Pedro Duque, Alacant 13-07-09 05-09-11 5.279.620    
Modificacions (1)     340.663     
Honoraris       438.525   
Aules       281.216   
D’altres       48.729   

Subtotal     5.620.283 768.469 6.388.752 

IES Batoi, Alcoi 28-02-08 24-01-11 5.662.312    
Modificacions (1)     1.546.286     
Honoraris       488.721   
Aules       846.043   
D’altres       70.793   

Subtotal     7.208.598 1.405.557 8.614.155 

IES Xixona, Xixona 29-06-08 29-08-11 6.453.542    
Modificacions (1)     0     
Honoraris       126.721   
Aules       245.227   
D’altres       16.617   

Subtotal     6.453.542 388.565 6.842.107 

Escola de música i auditori, Almoradí 15-01-09 15-03-11 6.997.095    
Modificacions (1)     0     
Honoraris       544.732   
Aules       0   
D’altres       42.673   

Subtotal     6.997.095 587.405 7.584.500 

CEIP Josep Soriano Ramos, Vila - Real 05-08-10 05-09-11 4.104.012    
Modificacions (1)     0     
Honoraris       42.750   
Aules       133.668   
D’altres       18.403   

Subtotal     4.104.012 194.821 4.298.833 

CP Nou núm. 10, Sagunt 07-04-10 12-12-11 5.528.675    
Modificacions (1)     0     
Honoraris       257.195   
Aules       0   
D’altres       28.026   

Subtotal     5.528.675 285.221 5.813.897 

CP El Campés (núm. 3), La Pobla de Vallbona 08-05-09 04-01-11 5.851.551    
Modificacions (1)     61.800     
Honoraris       150.626   
Aules       264.380   
D’altres       33.378   

Subtotal     5.913.352 448.385 6.361.736 

CP Nou núm. 5, Paiporta 24-02-10 30-08-11 4.087.856    
Modificacions (1)     0     
Honoraris       324.398   



Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU. Exercici de 2011 

- 309 - 

Actuació 
Data 

contracte 

Data acta 
d’ocupació/re-

cepció 

Import 
contracte + 

modificacions 
(sense IVA) (a) 

D’altres 
costs (sense 

IVA) (b) 

Import total 
sense IVA a 

31/12/11 (a+b) 

Aules       0   
D’altres       28.249   

Subtotal     4.087.856 352.646 4.440.502 

IES la Valldigna, Tavernes de la Valldigna 29-05-09 04-01-11 6.141.732    
Modificacions (1)     863.464     
Honoraris       292.791   
Aules       10.643   
D’altres       61.220   

Subtotal     7.005.196 364.653 7.369.849 

CP – IES Ntra. Sra. del Rosario, Ademús 23-04-09 05-09-11 5.200.000    
Modificacions (1)     877.928     
Honoraris       332.060   
Aules       0   
D’altres       44.166   

Subtotal     6.077.928 376.226 6.454.154 

CP Marià Benlliure, Aldaia 19-02-10 17-08-11 2.780.102    
Modificacions (1)     0    
Honoraris       170.216   
Aules       0   
D’altres       30.199   

Subtotal     2.780.102 200.415 2.980.517 

Total seleccionat      68.275.273 6.936.150 75.211.423 

(1) Les modificacions integren, per ordre d’importància, els modificats, les liquidacions d’obra i les revisions de preus, com a 
 partides més significatives. 

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, 
(5,15% de l’import del contracte més modificacions), ampliacions de termini i 
increments de l’import del projecte d’execució, de vegades motivats per peticions de la 
Conselleria d’Educació per a 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 per a adaptar el projecte 
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, tal com s’indica en 
l’informe de finalització de l’obra. 

Pel que fa al termini d’execució de les obres cal indicar que en alguns dels projectes 
revisats es produeixen retards pel que fa 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. 
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5.3 D’altres despeses d’explotació 

La composició d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 
2011, comparant-la amb les dades de l’exercici anterior, es mostra tot seguit, en euros: 

 

Concepte 2011 2010 Variació 

Serveis exteriors  667.538 3.120.147 (78,6%) 

Renting 31.008 37.570 (17,5%) 

D’altres lloguers 0 289.797 (100,0%) 

Programes informàtics 39.704 254.509 (84,4%) 

Assessoria 120.314 119.180 1,0% 

Notaries i similars 40.895 15.871 157,7% 

D’altres assessoraments 91.553 125.582 (27,1%) 

Gestió de magatzem 0 1.837.603 (100,0%) 

Primes d’assegurances 56.815 92.053 (38,3%) 

Telèfon, ADSL i mòbils 56.932 80.160 (29,0%) 

Llum 34.360 31.496 9,1% 

Desplaçaments i allotjaments 36.466 41.929 (13,0%) 

Neteja i seguretat 52.403 55.170 (5,0%) 

D’altres despeses 107.088 139.228 (23,1%) 

Tributs 31.286 49.333 (36,6%) 

Total 698.824 3.169.480 (78,0%) 

Quadre 8  

L’apartat 15.5, “D’altres despeses i ingressos d’explotació” de la memòria dels comptes 
anuals de la Societat, mostra la informació relativa als conceptes indicats en el quadre 
anterior. 

Les despeses comptabilitzades a càrrec d’aquest epígraf, 698.824 euros, s’han reduït un 
78% respecte a l’exercici de 2010. Aquesta disminució es deu parcialment al fet que les 
despeses de gestió del magatzem d’equipament es registraven anteriorment com altres 
lloguers o gestió de magatzem d’equipament, i en l’exercici de 2011 s’han imputat a 
l’epígraf del compte de pèrdues i guanys, “Aprovisionaments”. 

La disminució del 84% del compte “Programes informàtics” deriva de l’acabament d’un 
contracte de manteniment d’una aplicació informàtica que tenia subscrit la Societat. 

Per a verificar la racionalitat i la justificació d’“Altres despeses d’explotació” hem 
revisat una mostra de 41 factures per un import de 254.980 euros, xifra que representa 
un 36,4% de l’import total de les dites despeses. 

La revisió de dites factures ha posat de manifest que les despeses estan adequadament 
suportades i comptabilitzades. Hem observat, però, que el pagament d’onze factures 
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revisades –per un import de 69.507 euros– no s’ha efectuat en el termini establit en la 
Llei 3/2004, modificada per la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 

L’incompliment del termini legalment establit,  es deu al fet que la Societat considera 
que el deute està pagat amb el lliurament d’un mitjà de pagament diferit. Cal dir al 
respecte, que per a tots els efectes es considerarà que un deute està pagat o quedarà 
liquidat, quan s’extingesca definitivament l’obligació d’una entitat cap el creditor. Si 
s’utilitza qualsevol mitjà de pagament diferit (lletra de canvi, pagaré, conformació 
bancària, etc.) es considerarà com a data de venciment o de pagament aquella en què 
s’extingesca definitivament el deute, tal com comptablement es deu de fer d’acord amb 
les normes del PGC. 

El resultat de l’anàlisi del procediment de contractació vinculat amb les factures 
analitzades, es mostra en els apartats 6.3 i 6.4.5 d’aquest Informe. 

5.4 Operacions amb vinculades 

Com a conseqüència de l’activitat principal de CIEGSA –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 
2011 s’aplega, juntament amb altres conceptes, en l’epígraf “Deutors comercials i 
d’altres comptes per cobrar” de l’actiu corrent del balanç de CIEGSA. A la citada data, 
el saldo dels dits comptes per cobrar puja a 2.472.537.072 euros, que representa un 94% 
de l’actiu total de CIEGSA i la seua partida més significativa. 

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 2011, pels conceptes següents: 

 

Concepte Import 

Centres escolars 2.244.569.565 

Equipament de centres escolars 227.127.135 

Comanda d’aules 840.372 

Subtotal per deutes per operacions comercials  2.472.537.072 

Aportació compensació de pèrdues 1.431.667 

Total 2.473.968.739 

Quadre 9  

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

L’increment brut en l’exercici de 2011 de la quantitat que deu la Generalitat a CIEGSA 
per operacions comercials puja a 153.067.311 euros. Dit augment es compon 
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d’11.044.170 euros d’equipament, 141.182.769 euros de vendes de centres escolars i 
840.372 euros de la gestió de la comanda d’aules.  

Aquest últim import correspon  a les quantitats facturades per la Societat a la 
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, en virtut de la comanda de gestió de 6 de 
juny de 2011 per mitjà de la qual CIEGSA es fa càrrec de les instal·lacions educatives 
provisionals de la Conselleria. El dit increment de deute ha sigut confirmat per la 
Conselleria. 

Tal i com s’indica en la memòria dels comptes anuals, l’import del deute de l’accionista 
únic amb CIEGSA serà finançat per aquest, principalment per mitjà d’ampliacions de 
capital amb la data límit de 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 corrent, encara que no es coneix el seu venciment i el 
seu valor nominal, sense calcular l’efecte financer de l’ajornament. 

Tal com indica la nota 2.3 de la memòria dels comptes anuals, la Societat incorre al 
tancament de l’exercici de 2011 en el supòsit establit en l’article 327 de la Llei de 
Societats de Capital, ja que el patrimoni net resulta inferior a les dues terceres parts del 
capital. 

Per a pal·liar aquesta situació, en el mes de març de 2012, es va aprovar una nova 
ampliació de capital per import de 57.288.348 milions d’euros. D’acord amb el dit 
article, si la Societat, una vegada transcorregut un exercici social no recupera el seu 
patrimoni net, haurà de reduir obligatòriament el seu capital social.  
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació de CIEGSA està subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), vigent fins el 16 de desembre de 2011, que entra 
en vigor el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

La Societat té la consideració de poder adjudicador definit en l’article 3.3 de la dita Llei. 

Això implica que en la preparació dels contractes caldrà seguir les regles establides en 
l’article 121 de l’LCSP, mentre que en la seua adjudicació s’aplicarà el que estipula 
l’article 174 per als contractes subjectes a regulació harmonitzada i en l’article 175 per 
als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, tot amb independència de les 
regles establides en l’LCSP que són aplicables a tot el sector públic. 

La Societat disposa en la seua seu electrònica d’un enllaç amb la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. D’aquesta forma, integra el seu perfil de contractant 
directament i exclusivament en la dita plataforma. Així mateix, la Societat ha elaborat 
unes instruccions de contractació que regulen els procediments dels contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. 

També cal dir que mitjançant l’escriptura pública del primer de març de 2010 s’han 
modificat els estatuts de la Societat perquè tinga la consideració de mitjà propi de la 
Conselleria d’Educació, d’acord amb el que disposa l’article 4rt.1, lletra n, de l’LCSP, 
en relació amb l’article 24.6 de la dita Llei. 

A més a més, cal tenir en compte que l’encàrrec que s’efectua a una entitat que tinga la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic és un encàrrec d’execució, és a dir, de 
realització d’una determinada prestació tal com disposa l’article 4.1 n de l’LCSP. Per 
tant, el destinatari de l’encàrrec ha d’estar en condicions de portar-lo a terme, d’acord 
amb el seu objecte social, cosa que no ocorre en el cas de CIEGSA, quant a l’execució 
d’obres, donat que pel seu objecte social manca de la condició d’empresa constructora. 

6.2 Contractes adjudicats en l’exercici  

D’acord amb la informació facilitada per la Societat, hem elaborat el quadre següent que 
indica el nombre i l’import, en euros i sense IVA, dels contractes adjudicats en 
l’exercici, detallats per tipus de contracte i procediment d’adjudicació. 
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Contracte 
Procediment 
d’adjudicació 

Import 
adjudicat 

(sense IVA) 
% 

Nombre de 
contractes 

% 

Obres 

Obert 31.434.582 98% 8 21% 

Negociat 291.915 1% 3 8% 

Simplificat 217.142 1% 27 71% 

 Subtotal 31.943.639 100% 38 100% 

Assistència tècnica 
arquitectes 

Obert - - - - 

Negociat 101.821 57% 3 11% 

Simplificat 76.010 43% 24 89% 

 Subtotal 177.831 100% 27 100% 

Assistència tècnica, 
estudis geotècnics i 

d’altres 

Obert - - - - 

Negociat - - - - 

Simplificat 81.251 100% 19 100% 

 Subtotal 81.251 100% 19 100% 

Aules 

Obert 6.952.005 100% 93 100% 

Negociat - - - - 

Simplificat - - - - 

 Subtotal 6.952.005 100% 93 100% 

Serveis generals 

Obert 17.661 1% 2 1% 

Negociat 350.535 27% 3 2% 

Simplificat 908.970 71% 179 97% 

 Subtotal 1.277.167 100% 184 100% 

Equipament 

Obert 2.150.134 97% 59 98% 

Negociat 56.280 3% 1 2% 

Simplificat - - - - 

 Subtotal 2.206.414 100% 60 100% 

Total 42.638.307  421  

Quadre 10  

A més d’això, la Societat ha incorregut durant l’exercici en altres costs que, provenint 
d’un contracte inicial, varien l’import definitiu de les construccions dels centres. 

En el quadre següent detallem aquestes variacions de l’import inicialment contractat que 
es posen de manifest com a conseqüència de l’execució del contracte, que són 
denominades per la Societat, addendes, i que resulten de l’aplicació de determinades 
clàusules de preu variable o de la modificació d’algun dels elements del contracte 
inicial. 

Poden correspondre, doncs, a un modificat, complementari, liquidació, augment 
d’unitats d’obra, revisió de preus, com a conceptes més significatius. D’aquesta manera, 
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la Societat diferencia el que és concretament l’import de l’adjudicació d’un contracte 
efectuada en l’exercici de 2011 (quadre 10), dels imports per les variacions de costs 
sorgides en l’exercici i que provenen d’un contracte adjudicat amb anterioritat (quadre 
11). Els costs d’ajornament del pagament de les construccions acabades en l’exercici 
que pugen a 11.833.962 euros (vegeu l’apartat 5.2) no s’inclouen en el dit quadre 11. 

El detall de les variacions de l’import contractat inicialment és el següent, en euros: 

 

Detall de les variacions Import 

Obres 22.158.379 

Assistència tècnica arquitectes 4.355.018 

Assistència tècnica, estudis geotècnics i d’altres 59.659 

Aules 3.075.816 

Equipament 124.490 

Total 29.773.362 

Quadre 11 

Cal dir que els honoraris dels arquitectes, segons estableixen els contractes, són 
quantitats variables en funció de l’aplicació d’una sèrie de factors. La Societat recalcula 
els honoraris una vegada s’executen cada una de les fases del contracte. 

Consegüentment, elabora una autorització de despesa parcial que correspon a la fase 
aprovada. El dit recàlcul d’honoraris s’inclou en el quadre anterior dins del concepte 
“Assistència tècnica arquitectes”. 

6.3 Revisió d’una mostra de contractes 

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits en la contractació de béns i 
serveis, hem seleccionat una mostra de contractes adjudicats en l’exercici de 2011 
(vegeu el quadre 12) a partir de la informació recaptada per aquesta Sindicatura. 

La mostra seleccionada ha sigut de divuit expedients amb un import global de 
38.712.364 euros que representen el 53% de l’import total, segons la informació rebuda. 
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Codi contracte Objecte Tipus 
Procediment / 

Addenda 

Import 
adjudicació 
(sense IVA) 

DIVERSOS Recàlculs honoraris arquitectes (5 expedients) 
Assistència 
tècnica 

Addendes 1.310.235 

 Subtotal   1.310.235 

CAC 01/11 Acord-marc d’instal·lacions educatives de caràcter provisional Aules Obert 11.000.000 

CAC 01/11-34 CP Nº 18 – Oriola Aules Obert 520.214 

CAC 01/11-78 Conservatori Superior de Dansa – València Aules Obert 343.894 

 Subtotal   11.864.108 

C - 004/11 Equipament escolar mobiliari Enrique García Alcaide Subminis. Obert 467.749 

C - 004/11 Equipament escolar mobiliari Galvan Sport, SL Subminis. Obert 663.723 

 Subtotal   1.131.472 

COB 630/10 CP Nou, núm. 4 - Benicarló Obres Obert 4.434.194 

COB 635/10 CP Castell del Pop - Murla Obres Obert 500.000 

COB 618/10 CP Nou, núm. 10 – Torrent Obres Obert 5.948.123 

COB 628/10 IES Nou, núm. 3 – Dénia Obres Obert 6.134.273 

OB 337/07 IES La Foia - Ibi Obres Addenda 1.502.404 

OB 152/06 CEIP Jacinto Castañeda - Xàtiva Obres Addenda 1.126.754 

OB 156/06 Centre de Tecnificació Esportiva - Vila-Real Obres Addenda 3.099.762 

OB 269/07 Centre de Tecnificació Esportiva – Vila-Real Obres Addenda 1.661.038 

 Subtotal   24.406.548 

Mostra seleccionada 38.712.364 

Total quadres 10 i 11  72.411.669 

% de revisió 53% 

Quadre 12 

Per a determinar la grandària i la composició de la mostra d’expedients seleccionats 
s’han tingut en compte els criteris següents: 

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

- Contractes classificats per la Societat com a addendes, recàlcul d’honoraris o 
d’altres. 

- Expedients seleccionats de forma aleatòria on tractem d’incloure tots els tipus de 
contractes. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els 
documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 
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Hem fet un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració en els procediments d’adjudicació que així ho requerisquen. 

En aquest sentit i pel que fa als contractes subjectes a regulació harmonitzada, hem 
observat que els nous plecs tipus de clàusules administratives generals aprovats el 20 
d’abril de 2011, inclouen la recomanació efectuada en el nostre informe de fiscalització 
de 2010, que indicava que s’haurien de preponderar els criteris d’adjudicació que es 
pogueren valorar per mitjà de la mera aplicació de fórmules establides en els plecs, tal 
com estableix l’LCSP en el seu article 134.2, paràgraf 2n. 

A més a més, en els criteris avaluats mitjançant judicis de valor s’inclouen les millores, 
les quals es podrien valorar aplicant fórmules en aquells casos en què fan referència al 
termini dels contractes de manteniment de les construccions realitzades, de 
manteniment d’espais exteriors i de neteja complementària, entre altres. 

La revisió efectuada, ha posat de manifest que en els contractes formalitzats en 
l’exercici, el termini de pagament inclòs en els plecs de característiques administratives 
supera en tots els casos el termini legal de 85 dies establit en la Llei 3/2004, modificada 
per la Llei 15/2010. 

La revisió efectuada sobre la tramesa de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, ha posat de manifest que determinats contractes no hi han sigut comunitats, 
cosa que contradiu el que estableix la disposició primera de l’Ordre de 22 de maig de 
2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

També hem revisat una mostra de contractes menors (vegeu l’apartat 6.4.5) que la 
Societat denomina simplificats. L’import de la mostra era de 510.971 euros, xifra que 
representa un 39% del total de contractes menors formalitzats en 2011. 

Igualment hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat a allò que 
estableixen les instruccions de contractació de CIEGSA. 

En relació amb aquestes instruccions de contractació, recomanem adaptar-les als canvis 
introduïts per la Llei 34/2010, de 5 d’agost, en particular als referits a la regulació de la 
publicitat de la formalització dels contractes. 

6.4 Conclusions que sorgeixen de la revisió dels contractes seleccionats 

6.4.1 Contractes d’obres 

Hem revisat vuit contractes d’obres per un import d’adjudicació de 24.406.548 euros, 
IVA exclòs (vegeu el quadre 12). 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius de 
conformitat amb l’LCSP. 

Tot seguit indiquem les observacions sobre determinats aspectes que, tot i no considerar 
significatius, han de ser tingudes en compte per part dels responsables de la Societat, ja 
que es tracta d’incompliments de la legislació aplicable als contractes revisats: 
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a) En els contractes COB 630/10, COB 618/10, COB 628/10, que es troben 
subjecte a regulació harmonitzada, s’han valorat conjuntament les proposicions 
econòmiques, la valoració de les quals s’obté d’aplicar de fórmules i les 
proposicions tècniques, que s’avaluen segons un judici de valor. Aquesta 
valoració conjunta no està d’acord a l’article 134.2, paràgraf 3r. de l’LCSP que 
estableix que en primer lloc s’hauran d’avaluar les ofertes que continguen 
criteris no quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. 

 Com indiquem en l’apartat 6.3 d’aquest Informe, aquesta situació s’ha esmenat 
amb l’aprovació dels nous plecs tipus de clàusules administratives generals, 
aprovats el 20 d’abril de 2011. 

b) En els contractes COB 618/10, COB 628/10, s’ha incomplit el termini 
d’adjudicació establit en l’article 145.2 de l’LCSP, segons el qual quan per a 
l’adjudicació d’un contracte s’hagen de tenir en compte una pluralitat de criteris, 
el termini màxim per a efectuar l’adjudicació serà de dos mesos comptadors des 
de l’obertura de les proposicions. 

6.4.2 Contractes d’assistències tècniques d’arquitectes 

Hem revisat recàlculs d’honoraris per a arquitectes per un import d’1.310.235 euros. 

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 d’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. 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes més significatius de 
conformitat amb l’LCSP. 

6.4.3 Contractes d’instal·lacions educatives de caràcter provisional 

Hem revisat l’acord marc d’instal·lacions educatives de caràcter provisional, i dos 
contractes adjudicats basant-se en l’acord marc, tot això per un import d’adjudicació 
d’11.864.108 euros, IVA exclòs (vegeu el quadre 12). 

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. 

Durant 2011 s’ha seguit utilitzant l’”acord marc”, regulat pels articles 180 i següents de 
l’LCSP, com a sistema per a racionalitzar i ordenar l’adjudicació d’aquests tipus de 
contractes. L’acord-marc efectuat per CIEGSA té una vigència de dotze mesos i el valor 
estimat total de les adquisicions durant tot el període de vigència és d’11.000.000 
d’euros (IVA exclòs). 
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Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius segons 
l’LCSP. 

Hem detectat un aspecte en la revisió efectuada que, sense constituir incompliment 
d’una norma, considerem rellevant posar de manifest: 

- En els dos contractes revisats, realitzats basant-se en l’acord-marc, la 
formalització dels contractes no s’ha ajustat al termini establit en el plec tipus de 
clàusules administratives particulars. En els expedients no consta cap document 
que justifique el dit retard. 

6.4.4 Contractes de subministraments 

Hem revisat dos contractes per un import d’adjudicació d’1.131.472 euros, IVA exclòs 
(vegeu el quadre 12). 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes més significatius 
d’acord amb l’LCSP. 

6.4.5 Contractes menors 

Les instruccions de contractació de la Societat quant a la regulació del procediment 
simplificat (contracte menor), estableixen que l’òrgan de contractació sol·licitarà 
almenys tres ofertes distintes a diferents licitadors sempre que resulte convenient. 
Després de modificar les dites instruccions, es matisa aquest aspecte i s’indica que no 
seran necessàries les dites ofertes  quan es tracte de  contractacions d’obres inferiors a 
12.000 euros o subministraments i serveis menors de 6.000 euros. 

La revisió efectuada ha posat de manifest que per a la contractació de determinats 
serveis que superen els imports citats, com ara el subministrament elèctric i 
l’assessorament mercantil i laboral, no s’han sol·licitat dites ofertes. Per això 
recomanem que en els contractes menors de major import se sol·liciten almenys tres 
ofertes a fi de justificar raonablement obtenir l’oferta més avantatjosa. 

A més a més i a fi de garantir la lliure concurrència de licitadors i comptar amb l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, tal com indica l’article 1 de l’LCSP, recomanem que 
la sol·licitud de les ofertes s’efectue periòdicament. 

En relació amb la recomanació proposada en el nostre informe especial de l’exercici de 
2010 sobre el perfil de contractant i instruccions de contractació en el sector públic 
autonòmic valencià, la Societat ha modificat les instruccions i ha adequat els imports 
establits per als contractes menors (simplificats) a allò que estableix l’article 122.3 de 
l’LCSP.  
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7. FETS POSTERIORS 

Tot seguit indiquem determinats fets ocorreguts entre la data del balanç i l’aprovació 
dels comptes anuals de 2011, que tenen o podrien tenir efecte en els dits comptes, així 
com en el desenvolupament de l’activitat futura de la Societat. 

7.1 Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional 

La disposició addicional primera del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del 
Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, indicava que al llarg del segon trimestre de 2012, el Consell 
aprovaria un Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional (PERR), amb independència de les mesures que des de 
l’entrada en vigor d’aquest Decret Llei es pogueren adoptar tendents a la racionalització 
i reestructuració del sector públic empresarial. 

D’acord amb aquesta previsió, mitjançant la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la 
Generalitat, es crea la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV), com a 
entitat de dret públic que exercirà les seues funcions sobre la Societat. 

En 2011 s’iniciaren els estudis per a la dita reestructuració empresarial i el Consell va 
presentar en maig de 2012 el “mapa d’entitats” de l’esmentat PERR. 

Com assenyala el Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Generalitat, la totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat i representatives del 
100% del capital social de la mercantil Construccions i Infraestructures Educatives de la 
Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA) s’incorporaran a favor de l’Entitat 
d’Infraestructures de la Generalitat. 

Incorporades les accions, s’extingirà de forma immediata la mercantil CIEGSA, 
mitjançant la cessió global del seu actiu i passiu a favor de l’Entitat d’Infraestructures 
de la Generalitat, sense que es practique la liquidació. 

7.2 Expedient de regulació d’ocupació 

Com a conseqüència d’anàlisis i estudis previs, el 28 de febrer de 2012, abans de la 
formulació dels comptes anuals de 2011, el 30 de març de 2012, el Consell 
d’Administració acorda iniciar formalment la tramitació de l’expedient de regulació 
d’ocupació, i el 7 de juny de 2012 comunica a les autoritats laborals competents 
l’obertura del di expedient. No obstant això, la memòria dels comptes anuals de 
CIEGSA no fa cap esment sobre aquest expedient de regulació d’ocupació. 

D’acord amb el que estableix la norma de registre i valoració 23ª del Pla General de 
Comptabilitat, relativa als “Fets posteriors al tancament”, la Societat hauria d’haver 
inclòs en la nota corresponent de la memòria dels seus comptes anuals, informació 
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respecte aquesta circumstància, juntament amb una estimació del seus efectes monetaris 
o, si s’escau, una manifestació sobre la impossibilitat de realitzar dita estimació. 

Finalment, en juliol de 2012 conclou el període de consultes entre la representació legal 
dels treballadors i la Societat. S’acorda un expedient de regulació d’ocupació de 
caràcter extintiu basat en causes productives, organitzatives i econòmiques, a fi de 
reestructurar la seua plantilla en el marc de les de les necessàries mesures d’eficiència, 
austeritat i reducció de la despesa pública. El cost puja a 1.030.000 euros i afecta 55 
treballadors d’un total de 89 de la plantilla. 

7.3 Mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors 

Mitjançant l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, es 
fixaren les línies generals d’un mecanisme extraordinari de finançament per al 
pagament de proveïdors de les comunitats autònomes, i la Comissió Delegada del 
Govern per a Assumptes Econòmics va acordar posar-lo en marxa el 22 de març de 
2012. En la Introducció General a l’Informe de Fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de 2011 es proporciona informació i se’n fan uns comentaris addicionals 
sobre el dit mecanisme extraordinari. 

L’adhesió a aquest mecanisme per part de la Comunitat Valenciana es va aprovar 
mitjançant l’Acord del Consell el 30 de març de 2012 i s’ha formalitzat i materialitzat 
en juny de 2012. 

L’import corresponent a CIEGSA inclòs en el dit mecanisme ha pujat a 374.311.982 
euros. De l’anàlisi d’una mostra representativa de les factures incloses en el pla, hem 
comprovat que estaven registrades en la comptabilitat de la Societat al tancament de 
l’exercici fiscalitzat. 

A la data d’acabament del treball de camp, desconeguem el tractament comptable que 
aplicarà CIEGSA per a cancel·lar els deutes amb els proveïdors, l’operació 
d’endeutament consegüent i l’assumpció del dit deute, si és el cas, per part de la 
Generalitat.  
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8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 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 la 
Societat. 

Podem destacar que CIEGSA, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 6 
de novembre de 2012, ha traslladat les mesures adoptades per a atendre les incidències 
assenyalades en l’informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació 
en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’ha avançat en determinats processos i s’han atès les 
recomanacions següents, realitzades en informes anteriors: 

a.1) La Societat ha modificat el tractament comptable dels deutes comercials 
derivats de les inversions que realitza com a aprovisionaments, d’acord 
amb el criteri recomanat en el nostre informe de fiscalització de l’exercici 
de 2010. 

a.2) La Societat ha modificat els imports fixats en les seues instruccions de 
contractació per al procediment simplificat (contractes menors) i els ha 
adequats als establits en l’article 122.3  de l’LCSP. 

b) Considerem 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) Pel que fa a la contractació de béns i serveis, s’han d’atendre les 
recomanacions de millora incloses en l’apartat 6.4 d’aquest Informe. 




