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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 els epígrafs d’“Immobilitzat” i “Despeses d’explotació”, registrats en els 
comptes anuals de l’exercici 2011 de Ferrocarrils de la Generalitat (d’ara en avant FGV 
o l’Entitat) 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 amb relació a les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern d’FGV. En els diferents apartats d’aquest Informe 
s’assenyalen aquelles situacions que haurien de ser objecte d’atenció i millora per part 
dels òrgans responsables de l’Entitat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d’FGV els componen el 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 corresponent a l’exercici acabat en aqueixa data i s’hi adjunten 
íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests 
comptes foren formulats per la directora gerent de l’Entitat el 14 de març de 2012 i 
aprovats pel Consell d’Administració d’FGV el 28 de març de 2012, i la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG) els va presentar en aquesta Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb la normativa aplicable, el 29 de juny de 2012, juntament amb l’informe 
d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, 
atenint-se al que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la 
Intervenció General de la Generalitat fa amb la col·laboració d’una firma d’auditoria 
contractada per la IGG. En aquest informe hom expressa una opinió favorable amb un 
paràgraf d’èmfasi sobre el principi d’empresa en funcionament. 

Així mateix, s’ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions que hom féu en 
l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

D’acord amb l’anterior, s’han fet les proves d’auditoria financera que s’han considerat 
pertinents, de conformitat 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 recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit en proves selectives, revisió del control intern i 
altres tècniques aplicables en aquest cas, considerant els objectius que es perseguien i 
l’abast indicat anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

De conformitat amb els 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 d’FGV de la 
legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, en 
relació amb les àrees fiscalitzades, durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2011. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

Normes generals 

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

- Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana. 
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- 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 (TRLHPG). 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

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

Normes específiques de l’entitat 

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

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

Contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES). 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, sobre modificació de les lleis 30/2007, 31/2007 i 
29/1998. 

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

- 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 (LSE). 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la LCAP. Fins que no s’aprove el desplegament reglamentari de la nova llei, 
continuarà en vigor en la mesura en què no s’opose als preceptes legals. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els registres 
oficials de contractes i 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. 
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- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
per la qual es dicten normes de funcionament i comunicació de dades al Registre 
Oficial de Contractes de la Generalitat. 

Comptabilitat 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de  
Comptabilitat. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, 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, 
aclaratòria del règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a què són 
subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS  

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball realitzat, amb l’abast que indiquem en l’apartat 2.1, s’han 
posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de manera significativa 
l’adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables d’aplicació i a l’apropiada 
presentació dels comptes anuals: 

a) Entre els comptes que conformen els “Derivats i d’altres passius” s’inclouen els 
deutes de dos creditors per un import de 208.127.112 euros, dels quals no s’ha 
obtingut resposta a la sol·licitud directa de saldos. En els dos casos s’han aplicat 
procediments alternatius de fiscalització per a verificar si la comptabilitat dels 
saldos respectius és adequada, però aquestes proves no han pogut garantir de 
forma raonable la integritat de les operacions realitzades i els passius reflectits al 
tancament de l’exercici. (Apartat 5.4) 

D’altra part, indiquem tot seguit altres aspectes d’interès que hem observat en el curs de 
la fiscalització que hem dut a terme: 

b) Segons indica la nota 1.2 de la memòria d’FGV, els ingressos obtinguts per 
l’Entitat en la prestació dels seus serveis són insuficients per a assolir la cobertura 
global de les seues despeses, i el balanç, a 31 de desembre de 2011, presenta 
imports negatius en els resultats dels exercicis i en el fons de maniobra. En 
l’elaboració dels comptes anuals, l’Entitat ha aplicat el principi d’empresa en 
funcionament, ja que considera que la Generalitat Valenciana, com a titular 
d’aquest ens públic, continuarà prestant el suport financer necessari per a mantenir 
la seua activitat. 

 En l’apartat 5.7.a de l’Informe, comentem d’altres aspectes importants sobre 
l’aplicació del principi comptable d’empresa en funcionament. 

c) En l’epígraf d’immobilitzat material de l’actiu del balanç figuren comptabilitzats 
béns cedits en ús sense contraprestació per un valor net comptable de 307.381.973 
euros. Considerant els criteris de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC) emesos en març de 2009, la comptabilització que FGV ha fet 
estaria condicionada al fet que el termini acordat per la cessió s’estenga a la 
pràctica totalitat de la vida econòmica dels béns cedits (vegeu l’apartat 5.2.1 de 
l’Informe). 

d) Segons indiquem en l’apartat 5.4, el 4 de maig de 2011 es va subscriure un 
conveni de col·laboració entre la Generalitat i FGV per a amortitzar el deute per 
contractes d’inversió amb creditors comercials. A 31 de desembre de 2011 el 
deute dels creditors acollits a aquesta fórmula puja a un total de 144.639.110 
euros (vegeu el quadre 6). Ja que la major part d’aquests creditors s’han acollit al 
mecanisme extraordinari de pagaments posat en pràctica en 2012 (apartat 7.a), 
FGV haurà de practicar en les comptes anuals del dit exercici els ajusts 
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comptables pertinents que afecten tant a la valoració pel que fa a les despeses 
financeres d’ajornament com a la forma de cancel·lació dels passius. 

e) Durant la realització de la fiscalització hem observat una sèrie de deficiències de 
control intern en els procediments de gestió dels sistemes d’informació que posen 
en qüestió l’eficàcia del sistema de control intern d’FGV i no aporten un nivell de 
confiança suficient per a garantir la seua correcta execució, per a una adequada 
comptabilitat de les transaccions realitzades, per a reduir el risc d’errors o 
irregularitats sobre el procés de generació de la informació comptable 
corresponent, i per a assegurar la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat de la informació. 

 No obstant això, en el curs de les proves realitzades no hem detectat que les 
debilitats materials ni les deficiències significatives de control intern observades 
s’hagen traduït en incorreccions materials en els comptes anul·lats de l’exercici de 
2011. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast que es descriu en l’apartat 2.2, s’han 
posat de manifest durant l’exercici 2011 els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) Tal com detallem en l’apartat 6.2 d’aquest Informe, les instruccions de 
contractació aprovades per FGV per aplicació de l’article 175 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), presenten incompliments de la normativa, 
de manera que no garanteixen adequadament l’efectivitat dels principis bàsics en 
l’activitat contractual que realitze l’Entitat. 

b) FGV no ha inclòs el seu perfil de contractant en la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat, incomplint així el que disposa l’Ordre de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008. A més a més, el 
seu perfil de contractant incompleix diversos aspectes de la normativa 
reguladora que detallem en l’apartat 6.3. 

c) En la fiscalització dels expedients de contractació hem observat determinats 
incompliments de la normativa aplicable a l’Entitat, a l’LCSP i a l’LSE, entre els 
quals destaquem els següents: 

- Diversos contractes han sigut tramitats com a menors o pel procediment 
negociat sense publicitat, sense ajustar-se als principis de publicitat i 
concurrència i al que disposen els articles 74.2 i 59 de l’LCSP i l’LSE, 
respectivament, i s’haurien d’haver tramitat pels procediments ordinaris 
amb publicitat prevists en els article 122.2 i 58.1 de les dites lleis. 

- En les expedients tramitats pel procediment negociat sense publicitat, són 
incidències comunes l’absència dels plecs i la no formalització dels 
contractes. 
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- En tots els expedients revisats falta una acreditació adequada sobre 
l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i dels plecs 
tècnics, per l’òrgan d’administració. 

- En dos dels expedients revisats els criteris d’adjudicació que figuren en els 
plecs són genèrics o no estan adequadament ponderats (expedients 2 i 3 de 
l’apartat 6.6.1). 

- Durant 2011 s’ha modificat un contracte adjudicat en 2008 sense la 
tramitació de l’expedient de modificació corresponent, incomplint així els 
principis de contractació considerats en l’article 10 de la Llei 48/1998, ni 
s’ha formalitzat la modificació contractual, vulnerant l’article 202.3 de 
l’LCSP (contracte 10 de l’apartat 6.6.2). 

d) S’ha efectuat un contracte sense obtenir la preceptiva autorització del Consell en 
els termes prevists per la Llei 17/2010, (expedient 6 de l’apartat 6.6.1). 

e) En general, els contractes revisats estableixen clàusules de pagament que 
contravenen el que disposa la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. (Expedients 1, 3 i 4 de l’apartat 6.4.1 i 06/81, de l’apartat 6.4.2). 

f) Els pagaments de les factures per operacions comercials s’han realitzat en un 
percentatge important amb posterioritat al termini legalment aplicable. 

g) Durant la fiscalització de l’exercici 2011, FGV ha posat a disposició de la 
Sindicatura els acords específics subscrits amb GTP, i hem pogut constatar que 
excepte un, la resta dels acords figuren subscrits en els exercicis 2007 a 2010, de 
la qual cosa es deriva que, existint a les dites dates, FGV no els va posar a 
disposició d’aquesta Sindicatura quan van ser sol·licitats en la fiscalització de 
2010,  fet que representa un incompliment de l’article 10 de la Llei 6/1985, d’11 
de maig, de Sindicatura de Comptes (apartat 5.4). 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

FGV fou creada per la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de novembre, 
que la configura com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 
independent de la Generalitat, subjecta a l’ordenament jurídic privat i amb autonomia en 
la seua organització, amb patrimoni propi i capacitat plena per al desenvolupament dels 
seus fins. Es relaciona amb el Consell de la Generalitat a través de la Conselleria 
d’Infraestructures i Transport.  

L’objecte d’FGV és l’explotació i gestió de les línies de ferrocarril i serveis 
complementaris de transports transferits a la Generalitat, i també dels que en el futur li 
puga encomanar aquesta administració. Així mateix podrà portar a cap totes les 
activitats comercials i industrials que estime convenients per al desenvolupament de 
l’explotació de les línies ferroviàries i serveis assignats. Aquests serveis de transport es 
presten a les províncies d’Alacant i València. 

Tal com FGV recull en la nota 1.2 de la seua memòria dels comptes anuals de 2011, el 
desenvolupament de la seua activitat requereix els recursos que aporta el titular del 
servei públic, a través de la Llei de Pressuposts de la Generalitat de cada exercici i dels 
contractes programa que es puguen subscriure. La continuïtat d’aquestes aportacions 
garanteix que FGV puga continuar prestant aquest servei. 

Després de la creació de l’Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la 
Generalitat (GTP) per la Llei 16/2003, de 17 de desembre, aquest ens assumeix les 
funcions de construcció d’infraestructures de transport terrestre i de ports, i també la 
seua gestió, conservació i manteniment. FGV indica en la memòria que les operacions 
amb GTP es consideren transaccions vinculades. La informació comptable sobre les 
dites transaccions figura en els corresponents apartats dels comptes anuals. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Fins al moment de redactar aquest Informe, FGV no ha emès la memòria d’activitats de 
l’exercici 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 

Tot seguit es mostren en euros el balanç i el compte de pèrdues i guanys d’FGV a 31 de 
desembre de 2011, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior:  

ACTIU 31-12-11 31-12-10 Variació 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

Terrenys i construccions 

Instal·lacions tècniques, maquinària 

Acomptes i immobilitzat en curs 

Inversions immobiliàries 

Inversions en empreses grup i associades l/t 

Inversions financeres a llarg termini 

ACTIU CORRENT 

Existències 

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 

Inversions financeres a curt termini 

Periodificacions 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

1.379.932.880 

545.210 

1.373.323.960 

67.885.460 

1.216.708.660 

88.729.840 

992.670 

71.130 

4.999.910 

114.600.180 

5.736.420 

93.103.530 

12.969.730 

298.980 

2.491.520 

1.348.401.390 

1.177.190 

1.334.404.470 

70.587.030 

1.157.104.650 

106.712.790 

1.028.220 

40.630 

11.750.880 

88.999.810 

5.474.590 

64.840.510 

12.969.510 

286.780 

5.428.420 

2,3% 

(53,7%) 

2,9% 

(3,8%) 

5,2% 

(16,9%) 

(3,5%) 

75,1% 

(57,5%) 

28,8% 

4,8% 

43,6% 

0,0% 

4,3% 

(54,1%) 

Total actiu 1.494.533.060 1.437.401.200 4,0% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-11 31-12-10 Variació 

PATRIMONI NET 

Fons propis 

Subvencions, donacions i llegats 

PASSIU NO CORRENT 

Provisions a llarg termini 

Deutes a llarg termini 

PASSIU CORRENT 

Provisions a curt termini 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

Periodificacions 

322.362.100 

321.634.480 

727.620 

742.498.840 

794.390 

741.704.450 

429.672.120 

954.510 

308.095.630 

120.171.640 

450.340 

444.938.500 

444.111.770 

826.730 

610.436.710 

792.460 

609.644.250 

382.025.990 

2.343.470 

299.687.760 

79.533.270 

461.490 

(27,5%) 

(27,6%) 

(12,6%) 

21,6% 

0,2% 

21,7% 

12,5% 

(59,3%) 

2,8% 

51,1% 

(2,4%) 

Total patrimoni net i passiu 1.494.533.060 1.437.401.200 4,0% 

Quadre 1  
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Import net de la xifra de negocis  52.869.550 53.220.090 (0,7%) 

Aprovisionaments (3.128.620) (4.137.440) 24,4% 

D’altres ingressos d’explotació 5.634.110 5.392.790 4,5% 

Despeses de personal (89.226.870) (91.971.150) 3,0% 

D’altres despeses d’explotació (54.351.110) (62.132.170) 12,5% 

Amortització de l’immobilitzat (93.166.430) (87.260.410) (6,8%) 

Imputació subvencions immob. no financer i d’altres 99.110 99.530 (0,4%) 

D’altres provisions d’explotació 1.556.640 12.417.480 (87,5%) 

Deteriorament i resultats alienacions immobilitzat (897.900) 5.698.590 (115,8%) 

D’altres resultats (11.830) (55.980) 78,9% 

Resultat d’explotació (180.623.350) (168.728.670) (7,0%) 

Ingressos financers 5.322.950 2.426.460 119,4% 

Despeses financeres (41.801.420) (28.517.820) (46,6%) 

Variació valor raonable instruments financers 249.780 77.680 221,5% 

Diferències de canvi 
60 

(119.500) 

(1.170) 

(224.270) 

105,1% 

46,7% 

Deterioraments i pèrdues (36.348.130) (26.239.120) (38,5%) 

Resultat financer (216.971.480) (194.967.790) (11,3%) 

Resultat abans d’imposts (216.971.480) (194.967.790) (11,3%) 

Resultat exercici operacions continuades (216.971.480) (194.967.790) (11,3%) 

Resultat de l’exercici 52.869.550 53.220.090 (0,7%) 

Quadre 2 

L’Entitat formula els seus comptes anuals presentant les xifres en milers d’euros amb 
dos decimals. És recomanable que la preparació es faça en euros per a facilitar la 
comparació amb la resta d’empreses públiques. 

Com hem comentat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprès, pel que fa al 
balanç, l’epígraf d’“Immobilitzat” (Actiu no corrent) que, amb 1.379.932.880 euros 
representa el 92,3% del total actiu de l’exercici 2011. Pel que fa al passiu, l’abast s’ha 
limitat als creditors comercials en la mesura que els seus saldos deriven de les 
operacions realitzades amb l’immobilitzat i les despeses d’explotació. Hem analitzat 
també l’epígraf de patrimoni net en relació amb la situació patrimonial de l’Entitat al 
tancament de l’exercici de 2011. 

Quant al compte de pèrdues i guanys, l’abast de la fiscalització s’estén a les despeses 
d’explotació, sense incloure les del personal, i entre els quals destaca l’epígraf “D’altres 
despeses d’explotació”, que representa el 19,2% de les despeses de l’exercici de 2011. 
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5.2 Immobilitzat material 

5.2.1 Composició de l’immobilitzat material 

Mostrem en el quadre següent la composició i el moviment de l’“Immobilitzat 
material”, el valor net del qual és de 1.373.323.960 euros, desglossat pels diferents 
grups d’elements que componen aquest epígraf: 

 

Comptes 
Saldos 

01-01-11 
Addicions 

Baixes i 
regularitzacions 

Traspassos 
Saldos 

31-12-11 

Terrenys i béns naturals 9.587.713 25.857 0 0 9.613.570 

Construccions 86.332.458 30.421 0 0 86.362.879 

Instal·lacions fixes 
ferroviàries 949.963.941 5.797.437 0 25.355.413 981.116.791 

Maquinària, instal·lacions i 
utillatge 38.542.232 762.917 (34.498) 1.943.545 41.214.196 

Mobiliari i equips d’oficina 3.398.536 853 (2.962) 0 3.396.427 

Equips de procés 
d’informació 35.038.451 843.664 (54.572) 23.707 35.851.250 

Elements de transport 650.031.843 61.142.978 (13.085) 47.340.609 758.502.345 

Recanvis d’immobilitzat 27.341.901 5.609.864 (44.162) 541.293 33.448.896 

Instal·lacions i peces museu 
FFCC 772.226 0 0 0 772.226 

Immobilitzat en curs 106.712.787 58.096.781 (875.162) (75.204.567) 88.729.839 

Total valors de cost 1.907.722.088 132.310.772 (1.024.441) 0 2.039.008.419 

Amortització acumulada (573.317.624) (92.493.194) 126.359 0 (665.684.459) 

Valor net 1.334.404.464    1.373.323.960 

Quadre 3 

Els elements registrats en els diversos comptes de l’immobilitzat material, que es 
recullen en el quadre anterior, tenen una naturalesa heterogènia segons el règim jurídic o 
la titularitat, com comentem tot seguit: 

a) Béns cedits en ús sense contraprestació per a ser utilitzats en l’activitat objecte de 
l’Entitat 

Descripció 

Durant els darrers exercicis no s’han registrat altes en concepte de cessions 
d’immobilitzat. Les que consten des de fa uns quants anys són de dues classes: 
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a.1) Immobilitzat transferit i adscrit a FGV 

Comprèn els béns adscrits a FGV per la Generalitat, després del traspàs 
previ a aquesta dels serveis ferroviaris explotats per Ferrocarrils de Via 
Estreta (FEVE), mitjançant el Reial Decret 1496/1986, de 13 de juny. 

No obstant això, segons la Llei 4/1986, els béns que FGV té a títol 
d’adscripció conserven la seua qualificació jurídica originària com a béns 
propietat de la Generalitat, que cedeix exclusivament el dret a usar-los. 

Aquests elements foren incorporats a l’actiu de l’Entitat amb càrrec a 
l’“Immobilitzat material” i amb abonament al compte “Patrimoni 
d’afectació” de l’epígraf de “Fons propis”, per l’import de 54.148.160 euros 
resultant de la liquidació efectuada per FEVE a 31 de desembre de 1986. 

A 31 de desembre de 2011 el valor net comptable d’aquests elements pujava 
a 13.706.537 euros. 

a.2) Immobilitzat lliurat per la Generalitat 

Comprèn les inversions en instal·lacions fixes ferroviàries fetes directament 
per la Generalitat, per mitjà de la Conselleria d’Infraestructures i Transport 
(CIT), i lliurades, una vegada acabades, a FGV perquè les pose en servei i 
les explote. 

Aquests elements foren incorporats a l’immobilitzat material amb la 
valoració reflectida en les certificacions de lliurament, per import de 
411.514.455 euros. 

Com a contrapartida, FGV va utilitzar inicialment el compte “Ingressos per 
béns cedits per la GV”, que fins l’any 2007 figurava en l’epígraf 
d’“Ingressos per a distribuir en diversos exercicis” del passiu del balanç, 
però que amb els assentaments de transició al nou PGC fou reclassificat al 
patrimoni net dins l’epígraf de “Subvencions, donacions i llegats rebuts” pel 
seu import net, 333.746.910 euros. L’any 2010, amb motiu del canvi de 
criteri que FGV comenta en la nota 2.5 de la memòria, hom ha reclassificat 
el saldo d’aquesta contrapartida, 313.868.780 euros, al compte “Aportacions 
de la GV d’infraestructures i altres immobilitzats”, dins l’epígraf de “Fons 
propis”. 

L’amortització acumulada al tancament de l’exercici 2011 puja a 
117.839.019 euros. 

Comentaris sobre la comptabilització 

Amb caràcter general, i respecte als béns cedits en ús sense contraprestació per a ser 
utilitzats en l’activitat objecte de l’empresa pública cessionària, la normativa comptable 
estableix que es reflectirà en l’actiu el valor atribuïble al dret d’ús sobre els béns cedits, 
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determinat pel seu valor raonable, utilitzant el compte “208 Drets sobre actius cedits en 
ús” de l’immobilitzat intangible, amb contrapartida en el compte “138 Valor del dret 
d’ús sobre béns cedits”, perquè siga imputat a ingressos en la mateixa proporció a 
l’amortització dels drets d’ús que figuren en l’actiu, atenent a la seua depreciació durant 
el termini de cessió o a la vida útil, si aquesta és menor. 

Aquest criteri ha de ser matisat en vista de la consulta número 6 del BOICAC 77, de 
març de 2009, que estableix que si en funció l’especial naturalesa del subjecte cessionari 
el termini acordat per a la cessió s’estén a la pràctica totalitat de la vida econòmica dels 
béns cedits, caldrà tenir en consideració aquesta circumstància per a qualificar el dret 
d’ús d’acord amb la naturalesa del bé que es rep, si és el cas,un immobilitzat material. 

FGV es podria trobar en aquesta situació, tot i que la comptabilització en l’immobilitzat 
material està condicionada al fet que el termini acordat per a la cessió s’estenga a la 
pràctica totalitat de la vida econòmica dels béns cedits. 

Tal com hem comentat en informes anteriors, caldria obtenir en tots els casos els 
respectius documents de cessió o, si escau, de delegació, en els quals es definesquen i es 
concreten els termes i condicions de les cessions i delegacions que s’hagen efectuat, tant 
per a determinar el seu assentament comptable adequat com per a clarificar el règim 
jurídic aplicable en matèria d’endeutament i contractació. 

Pel que fa als comptes utilitzats com a contrapartida, FGV indica en la nota 2.5 de la 
memòria el canvi de criteri comptable a partir de l’entrada en vigor de l’Ordre 
EHA/733/2010. 

b) Inversions fetes per FGV, pròpies i mitjançant delegació tàcita de la Generalitat 

Les adquisicions d’immobilitzat fetes directament per FGV tenien un valor net, a 31 de 
desembre de 2011, de 977.212.143 euros. 

Aquestes inversions inclouen les actuacions, fetes en exercicis anteriors, en 
infraestructures i superestructures ferroviàries que aquesta Sindicatura de Comptes 
considera que foren fetes per FGV mitjançant delegació tàcita de la Generalitat i, per 
consegüent, no són obres pròpies d’FGV, i el seu finançament hauria d’anar directament 
a càrrec de la Generalitat. En aquest sentit, si bé FGV figura com a titular de 
l’endeutament bancari, és la Generalitat la que assumeix la càrrega financera del deute 
en virtut del que preveuen les lleis anuals de pressuposts des de l’exercici 1995. 

5.2.2 Altes de l’exercici 

Segons figura en el quadre 3, les altes de l’exercici 2011 són de 132.310.772 euros. Les 
més significatives són les registrades en els comptes “Elements de transport”, per 
import de 61.142.978 euros, i en “Acomptes i immobilitzacions en curs”, per import de 
58.096.781 euros. 

El PGC obliga a activar despeses financeres en aquells elements que necessiten un 
període de temps superior a un any per a estar en condicions d’ús. Segons indica la nota 
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5 de la memòria, durant 2011, s’han registrat per aquest concepte en l’actiu 2.683.540 
euros. 

En 2011 s’han produït traspassos (per recepció d’elements) del compte “Immobilitzat 
material en curs” als comptes corresponents dins de l’immobilitzat material per un 
import total de 75.204.567 euros. 

Al tancament de l’exercici de 2011, el saldo del compte “Immobilitzat en curs i 
acomptes” puja a 88.729.839 euros. En la nota 5 de la memòria figura un quadre amb el 
detall dels set projectes més importants en fase d’execució inclosos en aquest compte. 

Una altra informació destacable de la nota 5 de la memòria és la referent als 
compromisos ferms de compra d’immobilitzat que pugen a 38.321.050 euros i que 
l’Entitat no té contractat amb companyies externes pòlisses d’assegurances per a cobrir 
els possibles riscs dels elements de l’immobilitzat material. 

Com hem dit adés, l’objectiu principal d’aquesta fiscalització ha estat la revisió de les 
altes que s’han produït durant 2011 en aquest epígraf del balanç d’FGV; i amb aquesta 
finalitat hem seleccionat una mostra d’operacions per import de 40.445.892 euros, el 
30,6% del total, que corresponen en la seua totalitat a les altes derivades dels contractes 
analitzats en l’apartat 7.6. 

En la revisió financera de les altes de l’exercici 2011 relatives a l’immobilitzat material 
hem comprovat, per a la mostra revisada, que aquestes operacions estan, en general, 
adequadament justificades i comptabilitzades. 

No obstant això, cal dir que la major part de les factures analitzades estan pendents de 
pagament a la data del seu venciment. Sobre aquesta qüestió, els contractes analitzats 
preveuen diverses formes per a compensar els endarreriments en els pagaments 
justificats pels proveïdors d’immobilitzat, en els termes que ja expressàrem en informes 
anteriors. 

5.2.3 Baixes i regularitzacions 

Les baixes i les regularitzacions registrades en l’immobilitzat material han pujat a 
1.024.441 euros, que fonamentalment corresponen a la retirada d’elements obsolets. 
Hem comprovat, per a una mostra d’aquestes operacions, que han estat adequadament 
formalitzades i comptabilitzades. 

5.2.4 Inventari 

Respecte a l’inventari de béns i de drets que integren l’immobilitzat de l’Entitat, durant 
2011 no s’han produït modificacions en els aspectes significatius comentats de manera 
reiterada en els darrers informes d’aquesta Sindicatura, i que, en resum, són: 

- La normativa comunitària pretén la separació comptable entre les activitats 
d’explotació del servei i les referents a l’administració de la infraestructura. 
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Tanmateix, els apartats de l’inventari no reflecteixen directament aquesta 
separació. 

- No tenim prou informació pel que fa a la situació jurídica dels béns, en general; i 
de la titularitat dels béns adscrits, en particular. 

Recomanem que FGV adopte les mesures necessàries per a esmenar les incidències 
esmentades. 

5.3 D’altres epígrafs de l’actiu no corrent 

a) Immobilitzat intangible 

No és un epígraf important, ja que el seu saldo, que és de 545.210 euros, només 
representa el 0,04% del total de l’actiu. Segons la nota 7 de la memòria, durant 2011 no 
hi hagut operacions significatives d’altes i baixes, raó per la qual la disminució del seu 
import net obeeix principalment a l’amortització de l’exercici. 

b) Inversions immobiliàries 

Amb un import total de 992.670 euros, representen el 0.007% del total de l’actiu. En la 
nota 6 de la memòria en figura un detall. 

c) Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

El seu import al tancament de 2011 puja a 71.130 euros i la informació figura en la nota 
9.3 de la memòria. 

d) Inversions financeres a llarg termini 

A 31 de desembre de 2011, presenten un saldo de 4.999.910 euros que representa el 
0,3% del total de l’actiu. La major part d’aquest epígraf està constituït per un fons 
d’inversió garantit. La nota 9.1 de la memòria en dóna la informació detallada. 

5.4 Passiu 

En termes globals el passiu en 2011 ha tingut un increment del 18,1% respecte a 2010. 
El passiu no corrent és de 742.498.840 euros i el corrent a 429.672.120 euros.  

El passiu comprén instruments financers i d’altres elements de caràcter no financer. 

Els elements de caràcter no financer estan constituïts pels comptes de provisions, de 
personal, de deutes amb administracions públiques i de periodificacions. L’import 
global de tots és de 7.277.850 euros i no entren en l’abast de la present fiscalització. 

Quant als instruments financers, el PGC requereix que als efectes de la seua valoració, 
es classifiquen en determinades categories. Segons mostra la nota 9.2 de la memòria, 
FGV els classifica en dos tipus: “Deutes amb entitats de crèdit” i “Derivats i d’altres 
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passius”, i usa una terminologia que sembla més pròxima al PGCP (NVR 9.2) que al 
PGC (NRV 9.3). No obstant això, s’ha de tenir en compte que en la nota 4.5.2 de la 
memòria s’indica que la valoració posterior dels passius financers és a cost amortitzat. 

- Els deutes amb entitats de crèdit, tenen el desglossament següent: 

 

Deutes amb entitats de crèdit Llarg termini Curt termini Total 

Deute financer 622.475.400 31.817.370 654.292.770 

Refinançament deute creditors inversions 92.079.610 16.807.620 108.887.230 

Total 714.555.010 48.624.990 763.180.000 

Quadre 4 

El desglossament del deute financer figura en el quadre de la pàgina 40 de la memòria 
que forma part de la nota 9.2. Aquest component no entra en l’abast de la present 
fiscalització. 

- Els derivats i d’altres passius tenen la composició següent: 

 
Derivats i d’altres passius Llarg 

termini 
Curt 

termini 
Total 

Deute refinançat amb creditors inversions 27.149.440 8.602.440 35.751.880 
Proveïdors d’immobilitzat 

Per compres 
Interessos demora 
Fiances rebudes i d’altres deutes 

Proveïdors comercials 
D’altres creditors comercials 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

250.868.200 
222.973.680 

27.746.970 

147.550 

2.542.000 
112.551.030 

250.868.200 
222.973.680 

27.746.970 

147.550 
2.542.000 

112.551.030 
Total 27.149.440 374.563.670 401.713.110 

Quadre 5 

Com podem observar, un component important en les dues categories és el deute 
refinançat de creditors per inversions (del qual una part ha sigut cedida a entitats de 
crèdit i una altra part no), que s’inclou en l’abast de la present fiscalització en ser 
passius relacionats amb les àrees específiques que s’han de revisar. 

Segons indica la nota 1.10.2, el 4 de maig de 2011 es va subscriure un conveni de 
col·laboració entre la Generalitat i FGV per a amortitzar el deute per contractes 
d’inversió amb creditors comercials. En el dit conveni FGV s’obliga a negociar amb els 
creditors o, si és el cas, amb les entitats cessionàries, fórmules de pagament ajornat per 
una quantia equivalent a les quantitats que devia a 31 de desembre de 2010, per a 
liquidar-les durant els exercicis de 2012 a 2017. Per la seua part, la Generalitat es 
compromet a transferir les quantitats màximes durant els dits exercicis, el detall de les 
quals figura en la nota 1.10.2, per un total de 370.362.000 euros, entre principal i 
interessos. 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2011 

- 424 - 

A 31 de desembre de 2011 el deute dels creditors acollits a aquesta fórmula és la que 
figura en el quadre de la pàgina 39 de la memòria, que podem resumir així: 

 

Deute refinançat creditors inversions Llarg termini Curt termini Total 

Nominal deute cedit a entitats crèdit 

Nominal deute ajornat amb proveïdors  

Despeses per ajornament e/c i proveïdors 

Total deute valorat a venciment 

Total deute valorat a 31-12-2011 

Cedit a e/c 

92.079.610 

27.149.440 

28.681.990 

147.911.040 

119.229.050 

92.079.610 

14.289.160 

8.045.210 

11.505.470 

33.839.840 

25.410.060 

16.807.620 

106.368.770 

35.194.650 

40.187.460 

181.750.880 

144.639.110 

108.887.230 

Ajornat amb proveïdors 27.149.440 8.602.440 35.751.880 

Quadre 6 

La diferència entre la valoració a venciment i la valoració al tancament de 2011 és 
conseqüència de l’aplicació de criteri del cost amortitzat. 

En la nota V.25 de la memòria, dedicada a fets posteriors, s’informa també que el 30 de 
gener de 2011 es va formalitzar un acord d’ajornament del deute amb un altre creditor, 
que l’ha cedit a una entitat financera per un total de 12.703.275 euros. 

Tret de tres creditors el deute dels quals és de 28.758.892 euros, tots els altres creditors 
s’han adherit al mecanisme extraordinari de pagaments posats en pràctica durant 2012 
(vegeu l’apartat 7.a), per la qual cosa FGV haurà de practicar en els comptes anuals del 
dit exercici els ajusts comptables pertinents que afecten tant la valoració, pel que fa a les 
despeses financeres d’ajornament, com a la forma de cancel·lació d’aquests passius. 

Pel que fa a la resta de comptes de “Derivats i d’altres passius” que entren en l’abast de 
la fiscalització, la composició dels quals es mostra en el quadre 5 i sumen un total de 
365.961.230 euros, n’hem verificat els saldos per mitjà d’una sol·licitud directa a una 
mostra de creditors, si bé cal indicar que no se n’havia obtingut resposta de dos, els 
deutes dels quals és de 208.127.112 euros. En els dos casos s’han aplicat procediments 
alternatius de fiscalització per a verificar l’adequada comptabilitat dels saldos 
respectius, però aquestes proves no han pogut garantir de forma raonable la integritat de 
les operacions realitzades i els passius reflectits al tancament de l’exercici. 

5.5 Aprovisionaments 

L’epígraf d’“Aprovisionaments” ascendeix en 2011 a 3.128.620 euros, amb una 
disminució d’un 24,4% respecte a l’any 2010. 

En la revisió d’una mostra d’aquestes despeses hem comprovat que, en general, estan 
adequadament justificats i comptabilitzats, i s’han complit els terminis de pagament. 
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5.6 D’altres despeses d’explotació 

En el quadre següent es mostren aquestes despeses, amb dades comparatives de 
l’exercici anterior: 

 

Compte 2011 2010 Variació 

Arrendaments i cànons 15.897.924 21.750.346 (26,9%) 

Reparacions i conservació 12.058.793 11.646.750 3,5% 

Serveis de professionals independents 1.227.086 1.091.034 12,5% 

Primes d’assegurances 843.132 1.531.779 (45,0%) 

Subministraments 12.632.724 13.000.318 (2,8%) 

D’altres serveis 10.771.153 11.043.732 (2,5%) 

D’altres comptes 920.300 2.068.210 (55,5%) 

Total 54.351.112 62.132.169 (12,5%) 

Quadre 7 

L’epígraf “D’altres despeses d’explotació” ha experimentat un descens del 12,5% 
respecte de l’exercici 2010, causat, fonamentalment, pel compte d’“Arrendaments i 
cànons”. 

En la revisió d’una mostra de despeses d’aquest epígraf hem comprovat que, en general, 
estan adequadament justificats i comptabilitzats, tot i que en la major part dels apunts 
revisats s’han incomplit els terminis de pagament. 

Respecte al compte d’“Arrendaments i cànons”, la major part del seu saldo, 
15.897.924 euros, correspon a les factures emeses per l’Ens Gestor de la Xarxa de 
Transport i de Ports de la Generalitat (GTP), revisades de conformitat per FGV, per la 
utilització de diverses instal·lacions que GTP té, fonamentalment en el tramvia 
d’Alacant, segons els cànons aprovats pel president de GTP mitjançant una Resolució 
emesa a 31 de desembre de 2011. 

FGV i GTP varen subscriure el 25 de juny de 2007 un acord marc l’objecte del qual era 
d’establir les bases de col·laboració entre totes dues entitats que permetés de definir per 
mitjà de successius acords específics, els drets i les obligacions de cadascuna en relació 
amb les infraestructures ferroviàries i tramviàries que GTP posaria a disposició de FGV. 
L’acord marc estableix que cada infraestructura que es pose a disposició de FGV 
requerirà la signatura del corresponent acord específic i també un acte formal de 
lliurament i recepció de les infraestructures. Així mateix, s’hi preveu un contingut 
mínim de cada acord específic, que entre altres aspectes ha d’incloure les condicions 
d’ús de les infraestructures i les contraprestacions econòmiques que FGV haja de fer a 
favor de GTP. 
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En l’informe de l’exercici 2010 d’aquesta Sindicatura vam indicar que el procediment 
usat per les dues entitats no s’ajustava a l’acord-marc, ja que no s’havien subscrit els 
acords específics que han de regular els aspectes prevists i es va incloure una 
recomanació de què es subscrigueren els acords sense presentar-ne cap al·legació. 

No obstant això, durant la fiscalització de l’exercici de 2011, FGV ha posat a disposició 
de la Sindicatura un total de set acords específics subscrits amb GTP, i hem pogut 
constatar que tret d’un –el relatiu a la posada a disposició de FGV del soterrament de la 
línia 1 al pas per Benimàmet, formalitzat amb data 15 de maig de 2011–, la resta dels 
acords figuren subscrits amb dates dels exercicis de 2007 a 2010, de la qual cosa deriva 
que, existint els dits acords a les dites dates, FGV no els va posar a disposició d’aquesta 
Sindicatura quan van ser sol·licitats en la fiscalització de 2010, fet que representa un 
incompliment de l’article 10 de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes. 

En revisar els acords signats, hem observat que no apleguen adequadament alguns 
aspectes establits per l’acord-marc, com ara les contraprestacions econòmiques que 
s’han de realitzar per a la posada en disposició de les infraestructures –aquesta facultat 
la té el president de GTP– ni les condicions d’ús ni el règim de les garanties aplicables. 

D’altra banda, en la revisió d’una mostra de factures emeses per GTP en l’exercici de 
2011 en concepte d’utilització de diverses instal·lacions ferroviàries, hem detectat, entre 
altres, els aspectes significatius següents: 

- En les factures no consta l’evidència de la data d’entrada en els registres d’FGV. 

- En les factures figura un termini establit de 30 dies que no està justificat pels 
acords específics, ni per la resolució que aprova els cànons corresponents. No 
obstant això, totes les factures de GTP estan pendents de pagament a la data de 
la fiscalització i no estan incloses en el mecanisme extraordinari de pagaments a 
proveïdors. 

- En una de les factures, que té un import de 975.073 euros (IVA exclòs) no 
consta la resolució per la qual s’aprova el cànon aplicable a la infraestructura 
posada a disposició de FGV. 

A més a més, en 2002 s’ha rebut una factura de GTP datada el 5 de gener de 2012 per 
un import d’1.730.044 euros corresponents al cost financer de les factures vençudes i 
pendents de pagament per al període 2007 a 2011. En els comptes de l’exercici de 2011 
figura comptabilitzada la previsió del dit import. 
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5.7 Memòria 

a) Bases de presentació. Empresa en funcionament 

Segons s’indica en la nota 1.2 de la memòria d’FGV, els ingressos obtinguts per 
l’Entitat en la prestació de serveis són insuficients per a aconseguir la cobertura global 
de les seues despeses. El balanç a 31 de desembre de 2011 presenta imports negatius en 
els resultats dels exercicis i en el fons de maniobra. L’Entitat, en l’elaboració dels 
comptes anuals, ha aplicat el principi d’empresa en funcionament, ja que considera que 
la Generalitat, com a titular de l’ens públic, continuarà prestant el suport financer 
necessari per al manteniment de la seua activitat. 

D’acord amb la normativa comptable aplicable, l’Entitat ha d’informar en la nota de la 
memòria relativa a les bases de presentació dels comptes anuals de tots els aspectes 
crítics de la valoració i estimació de la incertesa i en concret de les circumstàncies o 
factors que afecten el principi comptable d’empresa en funcionament. 

En relació amb això,  els usuaris dels comptes anuals d’FGV han de tenir en compte la 
possibilitat que existisquen riscs importants que poden comportar canvis significatius en 
el valor dels actius o passius, o fins i tot la possibilitat que l’empresa siga funcionant 
normalment (en la terminologia del PGC), com a conseqüència del 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, que comentem en l’apartat 7 de 
l’Informe. 

b) Ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors 

La Llei 15/2010 estableix que les entitats hauran de publicar de forma expressa les 
informacions sobre els terminis de pagament a proveïdors en la memòria dels comptes 
anuals, qüestió que ha sigut desenvolupada per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes (ICAC) per Resolució del 29 de desembre de 2010. 

En l’informe de l’exercici de 2010, aquesta Sindicatura va incloure una excepció 
referida al fet que la memòria dels comptes anuals d’FGV no contenia una nota 
informativa sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors. 

En la memòria de l’exercici de 2011 sí que s’inclou la dita nota i seguint les 
recomanacions d’aquesta Sindicatura, FGV ha considerat a més a més les dades 
relatives als proveïdors de l’immobilitzat, atesa la seua importància. 

c) Fets posteriors 

Entre la data que el Consell d’Administració d’FGV va aprovar els comptes anuals i la 
de rendició en aquesta Sindicatura han tingut lloc determinats esdeveniments importants 
que comentem en l’apartat 7 de l’informe. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

Després de ser publicada la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, el règim de contractació aplicable a FGV és el corresponent als poders 
adjudicadors que no són Administració pública, definits en l’article 3.3 d’aquesta llei. 

Això comporta que en la preparació dels contractes FGV haurà de seguir les regles que 
estableix l’article 121 de l’LCSP, mentre que en l’adjudicació dels contractes s’aplicarà 
el que estipula l’article 174, per als contractes subjectes a regulació harmonitzada, i 
l’article 175, per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. Això amb 
independència de les regles generals que estableix l’LCSP i que són aplicables a la 
globalitat del sector públic. 

D’altra part, la 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 (LSE), té per objecte 
regular el procediment d’adjudicació dels contractes d’obres, subministrament i serveis 
quan contracten determinades entitats públiques i privades que operen en els sectors 
d’activitat relacionats amb l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 

FGV té la consideració d’entitat contractant pel que fa a l’LSE, llei que cal aplicar, 
respecte a les activitats de posada a disposició o explotació de xarxes que presten un 
servei públic en el camp del transport per ferrocarril, en l’adjudicació dels contractes 
que tinguen un valor estimat, exclòs l’IVA, igual o superior als límits següents: obres, 
4.845.000 euros; subministrament i serveis, 387.000 euros. 

Els contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei 31/2007 es regiran per les 
normes pertinents de l’LCSP, sense que els siguen aplicables en cap cas les normes que 
s’hi estableixen de manera exclusiva per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada. 

6.2 Instruccions de contractació 

El 23 de juliol de 2008, el Consell d’Administració d’FGV va aprovar, en virtut del que 
disposa l’article 175 de l’LCSP, unes instruccions d’obligat compliment intern, relatives 
als procediments que s’han d’aplicar en els contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

La Sindicatura de Comptes ha analitzat la normativa vigent i ha establit els criteris 
respecte al contingut mínim de les instruccions de contractació exigit per l’LCSP que 
estan recollits en la Guia de fiscalització de les instruccions de contractació publicada 
en la seu electrònica de la Sindicatura (secció 803 del Manual de fiscalització). 

Les instruccions estableixen la seua aplicació als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada d’acord amb l’LCSP i als contractes exclosos de l’LSE, i inclouen els 
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contractes d’obres inferiors a 5.150.000 euros i els de serveis i subministraments 
inferiors a 206.000 euros. 

Analitzades aquestes instruccions, en relació amb el compliment de la normativa 
aplicable, s’han posat de manifest els aspectes següents: 

a) Les instruccions de contractació no regulen els procediments de publicitat de les 
adjudicacions, de manera que no es garanteix l’aplicació del principi de 
publicitat requerit en l’article 175 de l’LCSP. 

b) No s’esmenta l’obligatorietat de respectar els principis d’igualtat i no 
discriminació mitjançant la descripció no discriminatòria de l’objecte del 
contracte, les garanties per a la llibertat d’accés i de la prohibició de facilitar de 
forma discriminatòria, informació que puga proporcionar avantatges a 
determinats licitadors. 

c) No indiquen l’òrgan a qui correspon efectuar la proposta d’adjudicació, fet que 
no està d’acord amb una adequada aplicació del principi de transparència. 

d) Regulen com un dels procediments d’adjudicació el procediment restringit.  No 
obstant això, no especifiquen els criteris que cal tenir en compte per a aplicar-
los. 

e) No regulen amb detall el principi de confidencialitat que exigeix l’article 175 de 
l’LCSP per a garantir-ne l’aplicació. 

A més a més, per a millorar les instruccions de  contractació, considerem oportú 
efectuar les recomanacions següents, que si bé no són legalment obligatòries, 
contribuiran a millorar la gestió contractual. 

a) Haurien d’estar signades electrònicament. 

b) Ha de constar expressament l’obligació de justificar les necessitats prèvies que el 
contracte ha de satisfer i el procediment per a fer-ho. 

c) Hauria de constar expressament el procediment de modificació de contractes i 
els seus requisits, així com la regulació de les pròrrogues. 

d) Han de considerar amb precisió els procediments que regulen les excepcions a 
l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència per raons distintes a la 
quantia (extrema urgència o d’altres circumstàncies). 

e) Haurien de regular les excepcions a la lliure concurrència en els supòsits de 
limitació del nombre de candidats convidats a presentar ofertes. 

f) S’haurien de fixar amb major precisió els criteris objectius aplicables a la 
valoració de les ofertes que en les instruccions estan indicats de manera molt 
general. 
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g) S’hauria de regular la formalització per escrit dels contractes, els terminis i el 
seu contingut mínim. 

h) En els mitjans de publicitat prevists per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, caldria afegir el BOE. 

i) Haurien de considerar les normes per aplicar per FGV en contractes de serveis i 
subministraments exclosos en l’LSE, l’import dels quals estiga entre 412.000 i 
206.000 euros. 

Amb data 19 de desembre de 2011, el Consell d’Administració d’FGV va aprovar una 
modificació de les instruccions de contractació en compliment del que disposa l’article 
13 i la disposició transitòria tercera 3ª del Decret-Llei 1/2011, de 30 de setembre, del 
Consell, sobre Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional. També hi va resoldre la gran part dels aspectes crítics 
indicats adés. 

L’aplicació efectiva de les noves instruccions s’ha produït, per tant, a partir de l’exercici 
de 2012, raó per la qual no han sigut aplicables a la fiscalització de l’exercici de 2011. 

6.3 Perfil de contractant 

De la revisió del perfil de contractant, que es troba en la seua electrònica de l’Entitat, i 
en relació amb el compliment de la normativa que el regula, cal esmentar els aspectes 
següents: 

a) L’Entitat no ha inclòs el seu perfil de contractant en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat en contra del que exigeix l’article 3 de l’Ordre de 
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, de 17 de setembre de 2008, per 
la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) L’aplicació utilitzada per l’Entitat per a publicar el seu perfil de contractant en la 
seua seu electrònica no té dispositiu de registre horari, raó per la qual no 
s’acompleixen els requisits establits en l’LCSP per a garantir fefaentment la data 
i termini de publicació dels anuncis de licitació i/o adjudicació. Així mateix, s’ha 
posat de manifest que no existeixen eines que agiliten l’accés públic a la 
informació contractual d’FGV mitjançant recerques ordenades per diferents 
criteris. 

A més a més, hem observat els aspectes següents que FGV haurà de tenir en compte per 
a millorar el perfil del contractant: 

a) Els documents del procediment de contractació publicats en el perfil de 
contractant s’haurien de signar electrònicament a fi de millorar les garanties 
previstes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans 
als Serveis Públics. 
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b) FGV no compta amb un manual de procediments que formalitze 
documentalment les funcions de les persones encarregades de la gestió del perfil. 
Recomanem elaborar el dit manual. 

6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

Segons la informació que l’Entitat ha facilitat, durant l’exercici 2011 s’han adjudicat un 
total de 143 contractes (sense considerar els menors) per un import global de 
42.126.394 euros (IVA exclòs). En el quadre següent es mostra un resum per tipus de 
contractes i procediments d’adjudicació: 

Tipus de contracte 
Procediments 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació 
Nombre de 
contractes 

 Subhasta electrònica 172.000 5,2% 1 20% 

Obres 

Negociat 3.107.787 94,8% 4 80% 

    Sense publicitat 3.107.787 94,8% 4 80% 

Subtotal 3.279.787 100% 5 100% 

Subministraments 

Obert 706.707 2,9% 2 4,7%, 

Negociat  23.336.604 97,1% 41 95,3% 

    Amb publicitat 355.228 1,5% 3 7% 

    Sense publicitat 22.981.376 95,6% 38 88,4% 

Subtotal 24.043.311 100% 43 100% 

Serveis 

Obert 8.394.078 56,7% 10 10,5% 

Negociat  6.409.218 43,3% 85 89,5% 

    Amb publicitat 2.623.698 17,7% 4 4,2% 

    Sense publicitat 3.785.520 25,6% 81 85,3% 

Subtotal 14.803.296 100% 95 100% 

Quadre 8 

Per tipus de contractes, els de subministraments representen el 57% del total adjudicat 
l’any 2011; els de serveis, el 35%, i els d’obres, el 8% restant. Mitjançant procediment 
obert s’ha adjudicat el 22% i pel negociat, el 78%. 

6.5 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació que ha fet FGV en l’exercici 
2011, hem seleccionat la mostra de contractes que detallem en el quadre 9, que 
representa un 68,7% de l’import total adjudicat en l’exercici esmentat. 
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Núm. exp. 
Proced. 

adjudicac. 
Objecte  

Import 

adjudicació 

10/073 Obert Serveis manteniment aparells d’elevació 2.130.916 

11/015 Obert Prestació dels serveis de transport de fons 1.798.400 

10/052 PNSP Modificació i millora de 156 reductors Voith tipus K13Y 1.735.437 

10/062 PNSP Subministrament i instal·lació de l’equip embarcat ZSI-127 2.465.176 

11/020 PNSP Execució obres d’emergència entre l’Olla d’Altea i Calp 2.777.784 

11/029 PNSP Protocol adhesió acord marc subministrament energia elèctrica 16.796.424 

11/033 PNSP Subministrament de 15 estreps per a unitats 3900 125.100 

4300000161 PNSP Neteja de 6 estacions de la línia 5 407.006 

4500040352 PNSP Rotllo bitllet sense contacte 348.489 

4500038877 PNSP Rotllo bitllet sense contacte 217.750 

4500040063 PNSP Reparació engraellat de via i millora 130.060 

  Total mostra 28.932.542 

Quadre 9 

Hem revisat també una mostra de contractes menors. 

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, i també els 
documents justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i en la baremació i 
valoració d’aquests en els diversos procediments d’adjudicació que ho requerisquen, i 
en la justificació i motivació de les declaracions d’urgència o emergència, atès que 
impliquen una tramitació especial, segons estableix l’LCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contractació d’FGV. 

Addicionalment, hem portat a terme el seguiment de la següent mostra de contractes 
significatius adjudicats en exercicis anteriors, quant a la seua evolució i execució durant 
2011: 
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Núm. 
expedient 

Objecte 

08/02 Implantació d’un sistema de operació automàtica de trens (ATO) en les línies 1, 3 i 5 

06/81 Subministrament 20 cotxes unitats 4300 MRRM 

07/18 Subministrament 22 unitats 4300, versió 4 cotxes (més protocols addicionals) 

09/009 Subministrament i instal·lació d’enclavament en l’estació de la Pobla de Vallbona, L 1 

04/49 Subministrament 14 unitats tramvia sèrie 4200, protocol IV 

08/056 Execució obres d’ampliació d’andanes d’estacions en superfície línies 3 i 5 

08/027 Subministrament, instal·lació  i posada en marxa del sistema de frenat automàtic 

05/080.3 Protocol III subministrament de peces i recanvis per a 20 unitats de metro 

08/023 Subministrament i instal·lació sistema operació automàtica de trens (ATO) línies 1, 3 i 5 

08/062 Projecte, subministrament i manteniment de 6 escales mecàniques  

10/031 Subminis. de desviaments per a l’ampliació de Talleres Machado d’FGV a Valencia 

10/049 Subministrament d’energia elèctrica per a FGV 

10/002 Subscripció de les pòlisses del SOV, de l’assegurança de RC i de l’assegurança RP  

Quadre 10 

En l’apartat següent detallem, a més dels incompliments significatius que hem 
assenyalat en l’apartat 3.2 de l’Informe, aquelles observacions sobre determinats 
aspectes que, sense considerant-los significatius, cal que els responsables de l’Entitat 
tinguen en compte. 

6.6 Incidències que s’han posat de manifest en el curs de la fiscalització 

6.6.1  Contractes adjudicats en 2011 

Incidències comunes 

Amb caràcter general, hem observat les incidències següents en els expedients 
examinats: 

- No es publica en el perfil de contractant la formalització dels contractes (article 
138 de l’LCSP). 

- No s’acredita adequadament que l’òrgan de contractació haja aprovat els plecs 
de clàusules administratives particulars (article 99.4 de l’LCSP) i de 
prescripcions tècniques (article 100.1 de l’LCSP). 

- No es motiva adequadament l’adjudicació dels contractes en les notificacions als 
licitadors no seleccionats (article 135.4 de l’LCSP). 

- En general, en els contractes revisats s’apleguen clàusules de venciment del 
pagament a cinquanta dies. L’article 4.1 de la Llei 3/2004, en la redacció de la 
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Llei 15/2010, estableix que el termini de pagament per als poders adjudicadors 
que no són l’Administració pública, serà de vuitanta-cinc dies des de la data de 
recepció de les mercaderies o la prestació dels serveis. La fixació per part 
d’FGV d’un termini inferior al legalment previst, té com a conseqüència 
l’increment innecessari dels costs financers de l’Entitat. 

- La major part dels contractes presenten factures vençudes i pendents de 
pagament al tancament de l’exercici, incomplint així la Llei 3/2004, per la qual 
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials. 

En fase d’al·legacions, FGV ha indicat que publica la formalització dels contractes des 
d’octubre de 2012, i que també informa dels motius de la no adjudicació o selecció. 
Aquests aspectes seran verificats per la Sindicatura, si s’escau, en la fiscalització de 
l’exercici de 2012. 

1) Expedient 10/073 

Contracte formalitzat el 30 de maig de 2011 per import de 2.130.916 euros (IVA 
exclòs), que té per objecte el servei de manteniment i conservació dels aparells 
d’elevació en les instal·lacions d’FGV a València per un període de quatre anys. 

En la revisió de l’expedient s’han posat de manifest els aspectes següents: 

a) En el plec de clàusules administratives particulars s’apleguen els criteris de 
valoració de l’oferta tècnica, que conjuntament representen el 50% de la 
ponderació. L’oferta econòmica es reserva el 50% restant. Per a cada un 
d’aquests criteris s’ofereix un detall dels aspectes que seran objecte de valoració. 
No obstant això, hem evidenciat que, en alguns casos, la definició de dits 
aspectes és vaga i imprecisa i tampoc no conté les regles de valoració que 
permeten una correcta aplicació en la fase de valoració de les ofertes 
presentades. D’altra part, l’informe de valoració tècnica de les ofertes atorga una 
puntuació global en cada un dels apartats tècnics a les ofertes presentades, i les 
puntuacions assignades no es troben motivades suficientment (article 134 de 
l’LCSP). 

b) En l’acta d’obertura de les ofertes vam constatar que quatre dels licitadors 
incorrien en ofertes anormals o desproporcionades. Tres dels licitadors 
presentaven documentació justificativa de l’oferta i es va excloure la quarta 
licitadora per no presentar la dita documentació. En l’acta d’obertura s’indica 
que queda pendent la revisió dels preus unitaris i la seua justificació. Malgrat 
que l’informe de valoració de les ofertes accepta les justificacions presentades, 
la mesa de contractació no es pronuncia expressament, tal com exigeix el plec de 
clàusules administratives particulars. 

c) En l’expedient es troba la documentació relativa a la interposició de dos recursos 
especials per dues empreses no seleccionades, que han sigut desestimats per la 
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titular de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. En 
l’expedient no consten accions posteriors. 

2) Expedient 11/015 

Contracte formalitzat el 14 de setembre de 2011 per un import d’1.798.400 euros (IVA 
exclòs), que té per objecte la prestació de serveis de transport de fons en les estacions de 
València i Alacant per un període de quatre anys. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) Els criteris tècnics de valoració de les ofertes representen el 50% del concurs. 
Aquests criteris s’enumeren en el plec de clàusules administratives particulars i 
se’ls assigna la corresponent ponderació, però estan definits d’una forma 
genèrica sense que s’establisquen normes concretes per a valorar-les que 
permeten una correcta aplicació en la fase de valoració de les ofertes 
presentades. Entre els criteris de valoració se’n consideren dos que són de 
solvència per correspondre als assenyalats en l’article 67, lletres e i h de l’LCSP, 
i no estan, per tant, vinculats a l’objecte del contracte, raó per la qual 
s’incompleix l’article 134 de l’LCSP. 

b) En el plec de clàusules administratives particulars no s’exigeix la classificació 
del contractista quan, tenint en compte les característiques del serveis que es 
pretén contractar, és preceptiu segons l’article 54 de l’LCSP. No obstant això, 
l’adjudicatari la presenta. 

c) D’altres aspectes detectats en la tramitació de l’expedient són els següents: no 
s’ha obtingut el certificat de registre d’entrada de proposicions; no s’ha efectuat 
l’acta de qualificació prèvia de les ofertes; no consta la certificació de 
l’adjudicatari de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals. 

3) Expedient 10/052 

Contracte formalitzat el 30 de juny de 2011 per un import d’1.735.437 euros (IVA 
exclòs), que té per objecte la modificació i millora de reductors en algunes unitats de 
tren, amb una duració de vint-i-vuit mesos. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) Els plecs no recullen els aspectes tècnics, econòmics i de servei que podran ser 
objecte de negociació (article 160 de l’LCSP). 

b) Les condicions de pagament previstes en el contracte superen els terminis de 
pagaments prevists en la normativa d’aplicació. 

c) En el contracte es preveu la possibilitat de la seua modificació. Tanmateix, 
aquesta possibilitat no apareix considerada en els plecs ni en l’anunci de licitació 
tal com ordena l’article 92, quater, de l’LCSP. 
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d) No consta en l’oferta econòmica ni en la tècnica el segell de registre d’entrada. 

e) El grau d’execució del contracte en 2011, respecte dels imports prevists per 
executar en el dit exercici, ha sigut de l’11,1%, molt baix, i correspon a 
l’execució d’una unitat respecte a les deu previstes per al dit exercici. 

4) Expedient 10/062 

Contracte formalitzat el 24 de juny de 2011 per import de 2.465.176 euros (IVA 
exclòs), que té per objecte el subministrament i la instal·lació de l’equip embarcat i una 
duració de set mesos. 

La revisió que hem dut a terme ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) La tramitació pel procediment negociat sense publicitat es justifica en 
l’expedient per motius de naturalesa tècnica, ja que l’adjudicatari és el propietari 
de la tecnologia requerida. 

b) El plec de clàusules administratives particulars té una data posterior a la de 
l’aprovació de l’expedient per part del president del Consell d’Administració 
d’FGV. En el dit plec no consten els aspectes tècnics ni econòmics que cal 
negociar, ni la normativa que s’aplica subsidiàriament. 

c) El contracte estipula que el termini d’execució serà de set mesos des de la seua 
signatura, raó per la qual el seu acabament es fixa per a gener de 2012. FGV ha 
matisat verbalment que el dit termini s’entén concedit per a la realització dels 
acopis necessaris, tal com indica el plec de clàusules administratives particulars, 
mentre que la instal·lació dels equips es produirà en els terminis prevists pel 
plec, després que FGV pose en disposició les unitats de tramvia. Segons la 
nostra opinió, les clàusules contractuals haurien d’haver recollit, de manera 
completa i precisa, les condicions per a l’execució del subministrament 
establides en el plec. Durant 2011, s’han lliurat cinc unitats i una sisena en març 
de 2012 de les catorze contractades. 

d) En el contracte es preveu la possibilitat de la seua modificació. No obstant això, 
aquesta possibilitat no apareix considera en els plecs ni en l’anunci de licitació 
tal com ordena l’article 92, quater, de l’LCSP. 

e) No consta en l’oferta econòmica ni en la tècnica el segell de registre d’entrada. 

5) Expedient 11/020 

Contracte formalitzat el 30 de juny de 2011 per import de 2.777.784 euros (IVA 
exclòs), que té per objecte la realització d’obres d’emergència entre l’Olla d’Altea i 
Calp, per un termini de duració de vint-i-quatre setmanes. 

La revisió que hem dut a terme ha posat de manifest els aspectes següents: 
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a) FGV qualifica la tramitació del contracte com d’emergència. No obstant això, la 
seua tramitació ha sigut ordinària pel procediment negociat sense publicitat i 
l’actuació no s’ha ajustat al règim excepcional previst per l’article 97 de l’LCSP 
que regula la tramitació d’emergència dels contractes. D’altra banda, emprar el 
procediment negociat sense publicitat no queda degudament justificat en 
l’expedient de contractació. 

b) No consten en l’expedient els plecs tècnics ni administratius. 

c) No consta en l’expedient l’oferta tècnica de l’adjudicatari. 

d) Entre la documentació que han d’aportar els licitadors, no se sol·licita 
l’acreditació de la seua solvència tècnica i econòmica. 

e) La valoració de les ofertes tècniques presentades no indica els criteris en què s’hi 
ha obtingut. 

f) L’adjudicació del contracte no s’ha publicat en el perfil del contractant de FGV. 

g) Amb data 23 de desembre de 2011, es concedeix una pròrroga del termini 
d’execució de dos mesos, basada en els endarreriments causats per les pluges del 
mes de novembre de 2011. Els motius que s’esmenten en la documentació que 
justifica la concessió de la pròrroga i les seues conseqüències sobre el 
desenvolupament de les obres en els terminis establits, segons aquesta 
Sindicatura estan insuficientment detallats i concretats. 

6) Expedient 11/029 

Contracte formalitzat el 23 de setembre de 2011 per import de 16.796.424 euros (IVA 
exclòs), que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica dels punts de consum 
d’FGV, per un termini de duració de divuit setmanes. 

La contractació del subministrament s’ha tramitat mitjançant l’adhesió a l’acord marc 
tramitat per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació amb un únic licitador. 

La revisió que hem dut a terme ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) La disposició addicional catorzena de la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 
2011, estableix que per a formalitzar contractes de quantia superior a 12.000.000 
d’euros, les empreses de la Generalitat necessitaran l’autorització del Consell 
abans d’iniciar l’expedient. No consta en l’expedient la concessió de la dita 
autorització. 

b) En el contracte formalitzat s’ha advertit una diferència per import de 100.000 
euros entre el preu global del contracte, 16.796.423 euros (IVA exclòs), i la 
suma dels imports corresponents a l’execució per exercicis, que és de 
16.896.423 euros (IVA exclòs). Aquesta discrepància, que apareix en uns altres 
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documents de l’expedient de contractació, va ser detectada per FGV abans de la 
formalització del contracte, però no va ser esmenada. 

c) L’import facturat pel consum de l’últim trimestre de 2011 puja a 2.652.852 
euros (IVA exclòs), que representa un 93,35% de l’import contractat per a 2011. 
Del dit import s’ha pagat un 67%, mentre que la resta s’ha inclòs en el pla de 
pagaments a proveïdors. 

7) Expedient 11/033 

Contracte formalitzat el 20 de gener de 2012, adjudicat en data 15 de novembre de 
2011, per import de 125.100 euros (IVA exclòs), que té per objecte el subministrament 
d’estreps per a les unitats de tren, per un termini de duració de vuit mesos. 

La revisió que hem dut a terme ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) La tramitació pel procediment negociat sense publicitat es justifica en 
l’expedient per motius de naturalesa tècnica, ja que l’adjudicatari és el propietari 
de la tecnologia requerida. 

b) No consta en l’expedient que el licitador haja presentat la documentació general 
exigida en el plec de clàusules administratives particulars. L’oferta tècnica 
presentada no recull els aspectes tècnics objecte de negociació que s’indiquen en 
el dit plec, i s’incompleix així el que preveu el plec de clàusules administratives 
particulars. 

8) Contractes adjudicats pel procediment negociat sense publicitat per raó  de la 

quantia 

Les instruccions de contractació d’FGV consideren el procediment negociat sense 
publicitat per als contractes d’obres el valor dels quals es trobe entre 50.000 i 200.000 
euros, i per als de serveis i subministraments entre 18.000 i 60.000 euros, i cal 
sol·licitar-hi tres ofertes. 

La informació d’aquests contractes, que es troben inclosos en el quadre 8, juntament 
amb les dades de la revisió efectuada, és la següent: 

 

Tipus Contractes  Expedients revisats 

Import Nº Import Nº %  

Obres 330.003 3 - - - 

Subministraments 1.709.540 32 566.239 2 33,1% 

Serveis 3.785.520 81 537.066 2 14,2% 

Total 5.825.063 116 1.103.305 4 18,9% 

Quadre 11 
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Els quatre expedients revisats detalladament són els que mostrem en el quadre 9, sota la 
rúbrica de PNSP per raó de la quantia. No figura adjudicat cap contracte d’obres per 
import superior a 200.000 euros. 

L’adjudicació de contractes pel procediment negociat sense publicitat per raó de la 
quantia, ha presentat el 13,8% del total adjudicat en 2011 (19,8% en 2010). 

En la revisió detallada d’aquests contractes  s’han posat de manifest les circumstàncies 
següents, les quals representen incompliments rellevants de la normativa aplicable: 

a) S’han tramitat disset contractes de subministraments i de serveis per import 
conjunt d’1.751.430 euros, que superen individualment el límit de 60.000 euros 
establit per a aplicar el procediment negociat sense publicitat. 

 En aquests casos caldria haver publicat la licitació dels contractes per a complir 
amb els principis de publicitat i concurrència, de caràcter obligatori, tal com 
exigeix l’article 175 de l’LCSP i les instruccions de contractació de l’Entitat. 

b) Entre els expedients ressenyats adés, en figura un que supera l’import de 
387.000 euros, raó per la qual la seua tramitació està subjecta a les disposicions 
de la Llei 31/2007. 

c) L’Entitat no ha publicat en el seu perfil de contractant les adjudicacions dels 
contractes tramitats pel procediment negociat sense publicitat, incomplint els 
articles 42.2 i 175 de l’LCSP. 

d) En la revisió de la mostra d’expedients s’ha observat com a deficiències més 
generals l’absència de plecs, de sol·licitud de tres ofertes i de la formalització de 
contractes. 

e) Hem revisat 17 contractes per un import conjunt de 782.548 euros que, a la vista 
de les circumstàncies concurrents, s’haurien d’haver tramitat pel procediment 
obert o restringit, i ajustar-se als principis de publicitat i concurrència i al que 
disposa l’article 74 de l’LCSP. 

9) Contractes menors 

Tenen la consideració de contractes menors en les instruccions de contractació de FGV 
els d’obres per import inferior a 50.000 euros i els de serveis i subministraments per 
import inferior a 18.000 euros, quanties que coincideixen amb les previstes en l’LCSP. 

Resumim tot seguit la informació que ha facilitat l’Entitat sobre els contractes menors 
concertats durant 2011:  
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Tipus 
Contractes menors 

Import Nombre 

Obres 116.850 8 

Subministraments 1.363.174 1.448 

Serveis 3.380.913 1.123 

Total 4.860.937 2.579 

Quadre 12 

La revisió d’una mostra dels expedients d’aquests contractes ha posat de manifest que, 
considerades individualment, aquestes contractacions compleixen els requeriments 
relatius als límits quantitatius i la documentació prevists per l’LCSP, tot i que, a la vista 
de les circumstàncies concurrents, hem comprovat que hi ha almenys cinc casos amb un 
volum de contractació anual que supera el llindar de publicitat i amb objectes que 
formen, a parer de la Sindicatura, una unitat operativa o funcional. En conseqüència, 
s’haurien d’haver tramitat mitjançant els procediments negociat o obert, ajustant-se als 
principis de publicitat i concurrència, i al que disposa l’article 74 de l’LCSP. També hi 
ha la possibilitat de tramitar el contracte mitjançant lots, sempre que es justifique en 
l’expedient, d’acord amb el tercer apartat de l’article esmentat. 

6.6.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

10) Expedient 08/02 Implantació d’un sistema ATO en les línies 1, 3 i 5 

Contracte formalitzat el 3 de novembre de 2008 per un import de 30.726.498 euros i un 
termini d’execució de vint-i-quatre mesos. 

El seguiment de l’execució d’aquest contracte en l’exercici de 2011 ha posat de 
manifest els següents aspectes importants: 

- Tal com comentarem en l’informe de 2010, en aquest any es va concedir una 
pròrroga en el termini d’execució fins al 26 de febrer de 2011. La recepció de 
l’obra es va efectuar, però, el 26 de març de 2011, amb un mes de retard sobre el 
termini prorrogat, i en l’acta es va indicar que com que l’adjudicatària havia 
d’acabar alguns aspectes se li va concedir un termini addicional de dotze mesos. 
Amb data 22 de març de 2012 se signa una nova acta de recepció provisional 
parcial, en la qual es reben algunes de les instal·lacions que quedaren pendents 
en la recepció anterior, però s’hi manifesten aspectes que l’adjudicatària ha de 
finalitzar i, a l’efecte es concedeix un termini improrrogable de quatre mesos, 
que finalitza el dia 30 juliol de 2012. 

 Quant a les ampliacions de termini indicades, cal dir que en l’expedient del 
contracte no consta: a) l’aprovació per part de l’òrgan competent d’FGV de la 
concessió de la pròrroga per a resoldre els aspectes pendents (les actes estan 
signades per la directora del contracte); b) l’anàlisi dels motius del retard i, si 
s’escau, de les penalitats corresponents. 
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- El 10 de febrer de 2011, la direcció de l’Àrea de Desenvolupament Tècnic i 
Estratègic d’FGV va presentar una proposta d’ampliació de l’abast dels treballs i 
del termini d’execució del projecte. Aquesta proposta preveu la incorporació de 
nous elements per un import de 3.038.256 euros (IVA exclòs) i un termini 
d’execució de divuit mesos, amb acabament en agost de 2012. L’esmentat 
import  inclou 822.080 euros (IVA exclòs) en concepte de “Previsió de 
liquidació del projecte base”, que no està justificat en l’informe tècnic 
corresponent. Tampoc no es justifiquen en l’informe els terminis d’execució 
proposats, i s’efectua una succinta remissió a la proposta presentada per 
l’adjudicatària del contracte principal. L’increment del contracte representa un 
9,89% respecte del contracte principal. 

 Quatre dies després, el 14 de  febrer, s’aprova la proposta de l’àrea mitjançant 
una resolució de la directora gerent d’FGV, per la qual s’amplia el termini 
d’execució. Quant al procediment usat per FGV, cal indicar que ha produït una 
modificació del contracte tan pel que fa a l’import com a l’objecte i termini 
d’execució, sense la tramitació de l’expedient de modificació corresponent, 
incomplint així els principis de contractació considerats en l’article 10 de la Llei 
48/1998. 

 No s’ha formalitzat tampoc la modificació contractual i s’ha incomplit l’article 
202.3 de l’LCSP. 

- A 31 de desembre de 2011, el grau d’execució del contracte és del 88,4%. 
L’import executat en 2011, 5.272.788 euros (IVA exclòs) està vençut i pendent 
de pagament al tancament de l’exercici. 

11) Expedient 06/81 Subministrament de vint cotxes unitats 4300 MRRM 

Contracte formalitzat el 28 de maig de 2007 per import de 42.600.000 euros i un termini 
màxim de lliurament de 42 mesos (28 de novembre de 2010). Els aspectes més 
significatius d’aquest expedient, podeu consultar-los en els informes corresponents de 
les fiscalitzacions anteriors realitzades per la Sindicatura. 

En l’evolució d’aquest contracte durant 2011, destaquen els fets següents: 

El contracte ha finalitzat en 2011 amb el lliurament de les quatre unitats restants i la 
facturació de la totalitat del preu del contracte. Les actes de lliurament contenen 
“problemes generalitzats i deficiències” que no consta que hagen estat resoltes amb 
posterioritat, en la recepció provisional. 

Pel que fa als terminis de pagament, hem comprovat que: a) els terminis establits 
s’ajusten a les previsions legals; b) els pagaments efectuats (el 64,1%) no han respectat 
els terminis establits i la resta de pagaments (el 35,9%) estan vençuts i pendents a 31 de 
desembre de 2011. 
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12) Expedient 07/18 Subministrament de 22 unitats 4300, versió 4 cotxes 

Contracte formalitzat l’11 de setembre de 2008 per import de 128.370.000 euros. 
Durant 2008 i 2009 es varen signar l’annex 1, per a modificar determinades clàusules, i 
els protocols I i II, per a afegir determinats equipaments, per imports de 22.132.000 
euros i 407.000 euros, respectivament. Els aspectes més significatius es poden consultar 
en els informes dels exercicis esmentats. 

En l’exercici 2010 es va signar el protocol III per a modificar determinades clàusules 
relatives a la revisió de preus, la facturació i el termini de lliurament de les unitats.  

Quant a l’evolució d’aquest contracte durant l’exercici de 2011, cal indicar els fets 
importants següents: 

- Amb data 20 de desembre de 2011 es va signar un nou protocol, el número IV,  
en virtut del qual les parts acorden modificar les fites de facturació de les últimes 
quatre unitats (19 a 22), que tindrà lloc el primer de gener de 2013, i que les 
despeses financeres es facturaran en l’exercici de 2013 i es calcularan d’acord 
amb les condicions inicials del contracte. 

 Cal dir que segons el protocol III, les citades quatre unitats han de ser lliurades 
durant els mesos d’abril a juliol de 2012, per la qual cosa hi ha un desfasament 
entre les dades de lliurament dels béns i la data de facturació. FGV n’ha de 
donar el tractament comptable adequat d’acord amb l’execució efectiva de les 
operacions realitzades. 

- Durant 2011 s’han lliurat dotze unitats, si bé les actes de lliurament contenen 
problemes i deficiències que no consta que hagen sigut resolts amb posteritat en 
la recepció provisional. 

- Hem observat que el 57,2% de les factures estan vençudes i pendents de 
pagament, i que en les factures que han sigut pagades no s’han respectat els 
terminis aplicables. 

13) Expedient 04/49 Subministrament de catorze unitats tramvia sèrie 4200 

El contracte principal fou subscrit en l’exercici 2004 per a adquirir trenta unitats de 
tramvia de la sèrie 4200 per import de 81.155.623 euros (IVA inclòs). En anys 
posteriors es van firmar els protocols d’I a VII. Els aspectes més significatius de les 
fiscalitzacions que ha fet la Sindicatura es poden consultar en els informes 
corresponents. 

En l’evolució d’aquest contracte durant 2011 són destacables els fets següents: 

- Amb data 1 de març de 2011 s’han formalitzat els protocols VI i VII que van ser 
adjudicats en 2010. 
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- S’ha signat un nou protocol, el número VIII, amb data 27 de desembre de 2011, 
en el qual s’esposen els motius pressupostaris d’FGV per a establir un nou 
calendari de facturacions i pagaments. En aquest protocol s’acorda que FGV 
abonarà al contractista 5.000.000 d’euros el 28 de desembre de 2011, rebrà 
provisionalment la unitat 6 i després FGV abonarà la quantitat pendent del deute, 
25.000.000 d’euros. El primer pagament s’ha realitzat i el segon s’ha inclòs en el 
mecanisme extraordinari de pagaments a proveïdors. FGV haurà de practicar en 
2012 els ajusts comptables pertinents relatius a les despeses financeres i la 
cancel·lació del deute. 

- En les actes de lliurament de les sis unitats rebudes durant 2011, hem detectat 
que hi ha deficiències que hauran de ser resoltes en la recepció provisional. En 
l’expedient no hi ha constatació que les deficiències s’hagen resolt en les dates 
previstes. 

- Durant l’exercici s’ha executat el 83,5% del contracte principal. La facturació de 
l’exercici puja a 27.465.106 euros. 

14) Expedient 05/080 Subministrament de vint unitats de metro 4300 

El contracte de data 25 de setembre de 2006, pel qual s’adquireixen vint unitats de 
metro de la sèrie 4300, reservava a FGV la possibilitat d’exercir l’opció de compra de 
les peces de parc i les peces de recanvi per import de 3.000.200 euros (IVA exclòs). 
Amb la finalitat d’exercir l’opció prevista es va signar amb data 17 de març de 2010 el 
protocol III, per import de 7.000.043 euros (IVA exclòs). Els aspectes més significatius 
de les fiscalitzacions realitzades per la Sindicatura es poden consultar en els informes 
corresponents. 

L’acabament previst del contracte era el 17 de maig de 2010. Tanmateix, a 31 de 
desembre de 2011 no està acabat, i la seua execució és del 96,2%. En l’expedient no 
consta cap informe que justifique el retard en l’execució ni la possible imputació de les 
responsabilitats corresponents. 

En la revisió de la facturació hem observat, com a qüestions més significatives, que les 
certificacions que suporten les factures no estan signades ni per l’empresa adjudicatària 
ni pels responsables d’FGV i que es troben pendents de pagament. S’hi han incomplit 
els terminis aplicables. 

15) Expedient 08/23. Subministrament i instal·lació d’un sistema d’operació 

automàtica de trens (ATO) en les línies 1, 3 i 5. 

Contracte adjudicat el 24 de maig de 2010 per un import de 2.256.320 euros (IVA 
exclòs), l’objecte del qual és el subministrament i la instal·lació de la xarxa IP de Metro 
de València. Els aspectes més significatius podeu consultar-los en l’informe de la 
Sindicatura corresponent al dit any. 
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Durant 2011 s’han signat dos modificats al contracte: un per a ampliar el termini 
d’execució fins al 27 d’abril de 2011, i l’altre per a concretar detalladament la forma de 
pagament. 

El contracte s’ha executat en el termini previst. 

16) Expedient 10/031 Subministrament de desviaments per a l’ampliació de Talleres 

Machado d’FGV a València 

Contracte adjudicat el 2 de setembre de 2010 per un import de 585.580 euros (IVA 
exclòs), l’objecte del qual és el subministrament de desviaments per a ampliar els 
Talleres Machado d’FGV a València. 

En març de 2011 es va signar una pròrroga del termini d’execució de quatre mesos. Al 
tancament de l’exercici el contracte està acabat. 

17) Expedient 10/049 Subministrament d’energia elèctrica per a FGV 

Contracte adjudicat el 28 de setembre de 2010 per un import de 12.094.000 euros (IVA 
exclòs), l’objecte del qual és el subministrament d’energia elèctrica per a FGV. Els 
aspectes més significatius podeu consultar-los en l’informe de la Sindicatura 
corresponent al dit any. 

Per sol·licitud d’FGV, l’empresa adjudicatària va presentar en 2011 una oferta 
econòmica que superava l’import màxim fixat en l’acord-marc condicionant-la a la 
subscripció d’un pla de pagaments per a fer front al deute acumulat. Vistes aquestes 
circumstàncies, FGV va acordar no prorrogar aquest contracte i adherir-se a l’acord-
marc tramitat per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, expedient 11/029, 
que hem ressenyat amb anterioritat. 

6.6.3 Convenis de col·laboració 

Hem analitzat els convenis vigents en l’exercici 2011 (tretze en total) a partir de la 
relació certificada que l’Entitat ha facilitat, i com a resultat de la revisió que hem portat 
a cap s’han posat de manifest, com en exercicis anteriors, les següents circumstàncies, 
que signifiquen incompliments de l’LCSP: 

a) L’objecte de quatre d’aquests convenis és comprès en el dels contractes regulats 
per l’LCSP, i per tant no s’han d’excloure d’aquesta llei atenent al que disposa 
l’article 4.d. 

b) Els convenis contenen clàusules que permeten prorrogar tàcitament el termini de 
vigència sense establir períodes màxims, cosa que infringeix les obligacions que 
prescriu l’article 23 de l’LCSP de sotmetre periòdicament a concurrència la 
contractació i que les pròrrogues no es puguen produir pel consentiment tàcit de 
les parts. 
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7. FETS POSTERIORS 

a) Mecanisme extraordinari de pagament a 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 FGV inclòs el mecanisme de pagaments ha pujat a 
398.806.545 euros. De l’anàlisi d’una mostra representativa de les factures incloses en 
el mecanisme, hem comprovat que estaven registrades en la comptabilitat de l’Entitat al 
tancament de l’exercici fiscalitzat. 

Amb posterioritat a l’emissió d’aquest Informe per a al·legacions, hem tingut 
coneixement que el Consell, en la reunió realitzada el 14 de setembre de 2012, va 
aprovar capitalitzar part del deute dels ens del sector públic empresarial i fundacional i, 
a tal efecte, va acordar –pel que fa a les obligacions pendents de pagament acollides al 
mecanisme extraordinari de pagament de determinades entitats, entre les quals s’inclou 
FGV–, l’ampliació de capital social o equivalent que serà subscrit i desemborsat 
mitjançant l’assumpció de les dites obligacions pendents de pagament. 

La comptabilitat de l’Acord anterior, pel que fa a FGV, serà objecte de verificació, si 
s’escau, en la fiscalització de l’exercici 2012. 

b) 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. 

Amb posterioritat a l’emissió d’aquest Informe per a al·legacions, s’ha publicat 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. Dins de 
les mesures en l’àmbit de la mobilitat i el transport, l’article 17 considera FGV i 
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estableix que les relacions entre la dita entitat i la Generalitat s’articularan mitjançant un 
programa o contracte de gestió de caràcter plurianual que, com a mínim inclourà els 
extrems indicats en el dit article. D’altra banda, l’article 30 inclou FGV entre les entitats 
sobre les quals la Corporació Pública Empresarial Valenciana exercirà les seues 
funcions. 

c) Pla de sanejament 

L’article 7 del Decret-Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, estableix que els ens 
que incórreguen en nivells excessius de pèrdues o de necessitat de finançament hauran 
de presentar un pla de sanejament en el qual s’indiquen les mesures correctores que 
s’han d’adoptar i es concloga sobre la viabilitat de l’empresa i sostenibilitat 
economicofinancera del seu model de negoci a mitjà i llarg termini. 

A tal efecte i entenent que FGV es troba en aquesta situació, amb data 19 d’abril de 
2012, el conseller d’Economia, Indústria i Comerç va sol·licitar a la presidenta que 
elaborarà el dit pla. A la data d’emetre aquest informe l’empresa externa adjudicatària 
encarregada d’elaborar-lo, encara no l’havia acabat. 
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8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 d’aquest Informe hem assenyalat aquelles incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte a les quals cal que els responsables d’FGV 
prenguen mesures correctores per a evitar que tornen a produir-se en exercicis futurs. 

FGV va informar aquesta Sindicatura de Comptes, mitjançant un escrit de 20 de juny de 
2012, sobre les mesures que havia adoptat a fi d’atendre algunes de les incidències 
assenyalades en l’Informe de l’exercici anterior, que han estat objecte de comprovació 
en el curs de la present fiscalització. 

A més a més, fem les recomanacions següents: 

a) Durant l’exercici s’ha atès la següent recomanació realitzada en informes 
anteriors: 

a.1) Els registres auxiliars relatius a ajornaments de pagament a proveïdors s’han 
completat amb tots els requeriments necessaris per a l’adequat tractament 
comptable d’aquestes operacions. 

b) Considerem oportú mantenir les recomanacions següents proposades en els 
informes anteriors: 

b.1) Agilitar, en la mesura del possible, les gestions necessàries per a procurar la 
signatura d’un nou contracte-programa que done cobertura a les necessitats 
financeres d’FGV. 

b.2) Caldria obtenir en tots els casos els respectius documents de cessió o, si és 
el cas, de delegació, en què es definesquen i es concreten els termes i 
condicions de les cessions i delegacions que s’hagen fet. 

b.3) Acompanyar la rendició dels comptes anuals d’un informe de gestió. 

b.4) Prendre les mesures necessàries perquè siga possible atendre els pagaments 
en les dates de venciment. 

b.5) Elaborar els comptes anuals amb les xifres expressades en euros. 

b.6) En relació amb els expedients de contractació, adoptar les mesures de gestió 
necessàries per a resoldre els aspectes de la tramitació descrits en l’apartat 
corresponent d’aquest Informe, entre les quals destaquem les següents: 

- La designació dels substituts dels components de les meses de 
contractació per l’òrgan de contractació. 

- Establir adequadament els requisits de participació i les causes 
d’exclusió en els processos selectius. 
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- Justificar adequadament la resolució de problemes i deficiències en 
l’execució dels contractes i, quan siga el cas, dels endarreriments en 
l’acabament. 

- Una millor previsió de les necessitats per a evitar els successius 
protocols contractuals. 

b.7) Analitzar el contingut dels convenis de col·laboració perquè es tramiten, en 
els supòsits que siguen aplicables, atenent als que preveu l’LCSP. 

b.8) Els acords específics subscrits amb GTP han de regular amb el detall 
suficient el conjunt de dret i obligacions que es deriven de la posada a 
disposició de les infraestructures ferroviàries. 

c) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes que s’han posat de manifest 
en la fiscalització de l’exercici 2011: 

c.1) FGV ha de comprovar tots els aspectes de les factures emeses per GTP, per 
tal de detectar i corregir deficiències com ara les que indiquem en l’apartat 
5.6. 

c.2) Durant 2012, l’Entitat haurà de practicar els ajusts comptables pertinents 
sobre els saldos dels creditors que s’han acollit al mecanisme extraordinari 
de pagaments. 

 
 




