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1. OBJECTIUS 

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan a què, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, 
correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat financera del sector 
públic valencià i també dels comptes que la justifiquen. D’acord amb el que disposa 
l’article 2.1.a de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, l’entitat de 
dret públic Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Port de la Generalitat (GTP) es 
troba integrada en aquest sector públic. 

En virtut del que disposen l’article 8.3 del text legal esmentat i l’article 56 del 
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, l’informe que cal realitzat 
tindrà per objecte de determinar si els comptes anuals de l’exercici de 2011 del GTP 
s’han presentat d’acord amb els principis comptables que els són aplicables, i també 
verificar que durant aquest exercici ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació per a 2012, aprovat pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes en la sessió del 22 de desembre de 2011, la fiscalització s’ha 
centrat en les àrees de despeses d’explotació, immobilitzat i inversions immobiliàries, 
existències, creditors i proveïdors, i també la fiscalització de la contractació. 

La fiscalització inclou, així mateix, la revisió i avaluació d’aquells components del 
control intern que estiguen relacionats amb les àrees objecte d’examen, i un seguiment 
de les circumstàncies compreses en els apartats de conclusions i recomanacions de 
l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, amb menció del grau de resolució o 
compliment d’aquestes i amb reiteració de les que escaiga. 

En l’informe de fiscalització es recopilen les mesures que cal que l’Entitat adopte per a 
millorar la seua gestió economicofinancera en exercicis futurs. També s’hi ressenyen, si 
escau, les infraccions o irregularitats que s’hagen revelat al llarg de la fiscalització, amb 
l’abast assenyalat en l’apartat 2 de l’Informe. 

En compliment del que preveuen els articles 11 i 14.6 de la Llei 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, la fiscalització s’ha dut a terme de tal manera que permeta 
que l’informe de fiscalització oferesca les dades necessàries per a obtenir un judici 
suficient sobre la qualitat i regularitat de la gestió economicofinancera de l’Entitat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del GTP 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 corresponents a l’exercici acabat en aqueixa data, presentats 
segons els models normals. 

Conformement a la normativa aplicable, el director general va formular els comptes 
anuals del GTP el dia 31 de març de 2012, el Consell d’Administració els aprovà el dia 
22 de juny, i la Intervenció General de la Generalitat els presentà a la Sindicatura de 
Comptes en data 29 de juny de 2012, juntament amb l’informe d’auditoria de comptes 
anuals. Aquests documents s’adjunten íntegrament a l’Informe. 

L’esmentat informe d’auditoria l’ha elaborat la Intervenció General en col·laboració 
amb una empresa d’auditoria seleccionada d’acord amb el que disposa l’LCSP, en 
complement del que disposa l’article 61.ter de l’LHPGV, en el qual s’estableix la 
manera en què es realitza el control intern de l’activitat economicofinancera de les 
entitats de dret públic de la Generalitat. 

L’opinió de l’informe no presenta reserves, però conté cinc paràgrafs d’èmfasi: dos fan 
referència a les incerteses sobre el termini de cobrament del deute de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV) i sobre la posició del GTP en la futura reorganització i 
reestructuració del sector públic; altres dos fan referència a deutes d’administracions 
públiques locals per un import conjunt 117.629 milers d’euros que no tenen un 
venciment concret, i el darrer fa referència a la recuperació de les inversions realitzades 
en virtut del Decret 3/2007, de 14 de març, relatives a les infraestructures del Circuit 
Urbà de Fórmula 1, per un import conjunt de 45.324 milers d’euros. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, hem revisat en la 
fiscalització efectuada els epígrafs del balanç i del compte de pèrdues i guanys que 
indiquem a continuació, i també si han estat formulats i presentats correctament en 
cadascun dels documents que componen els comptes anuals: 

- En l’actiu del balanç, els epígrafs d’“Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat 
material”, “Inversions immobiliàries”, “Deutors comercials no corrents” i 
d’“Existències”. 

- En el passiu del balanç, l’agrupació patrimoni net, la partida d’altres passius 
financers de l’epígraf de deutes a llarg termini del passiu no corrent, i també tots 
els epígrafs de deutes a curt termini i creditors comercials i d’altres comptes per 
pagar del passiu corrent. 

- En el compte de pèrdues i guanys, els epígrafs “Variació d’existències de 
productes acabats i en curs de fabricació”, “Aprovisionaments”, “D’altres 
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despeses d’explotació”, “Amortització de l’immobilitzat” i “Deterioració i 
resultat per alienacions d’immobilitzat”. 

Així mateix, hem fet un seguiment de les conclusions generals i recomanacions 
efectuades en l’informe de fiscalització de l’exercici anterior i hem analitzat els 
informes d’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat. 

Amb relació a la revisió del compliment de la legalitat, hem revisat la contractació i els 
aspectes més rellevants que estableix la normativa específica i de general aplicació a les 
entitats de dret públic de la Generalitat. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem considerat 
necessàries, conformement als 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 a les Directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit a realitzar proves 
selectives, revisar el control intern i d’altres tècniques d’auditoria  aplicables en aquest 
cas, considerant els objectius perseguits i l’abast assenyalant anteriorment. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1 i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1 anterior, amb relació a les àrees fiscalitzades i a 
l’activitat contractual, hem revisat que el GTP ha complit la legalitat vigent aplicable a 
la gestió de fons públics durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2011, i també 
que els comptes anuals s’han formalitzat i presentat adequadament. 

La revisió efectuada ha consistit a verificar mitjançant proves selectives que s’han 
complit els aspectes rellevants que fonamentalment estableixen les normes jurídiques 
següents: 

- Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

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

- Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat 
Valenciana (LMCV). 

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

- Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 
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- 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 (LRMOC). 

- Llei 9/2009, de 20 de novembre, de la Generalitat, d’Accessibilitat Universal al 
Sistema de Transports de la Comunitat Valenciana (LAUST). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP). 

- 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 (LCSAE). 

- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis 
Públics (LAECSP). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials (LMOC). 

- Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat Valenciana. 

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

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana (LHPGV). 

- Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes (LSC). 

- 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 (RLCSP). 

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

- Decret 199/2004, d’1 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Ens Gestor de la 
Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 
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- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els registres oficials de 
contractes i contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana i 
les garanties globals. 

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

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

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

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

- Acord de 30 de març de 2012, del Consell, pel qual la Comunitat Valenciana 
s’adhereix al mecanisme extraordinari de liquiditat que preveu l’Acord 6/2012, de 
6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 
de Comptes, sobre la informació que cal incorporar a la memòria dels comptes 
anuals en relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions 
comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes 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 efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets i circumstàncies que afecten de manera significativa 
l’adequació dels epígrafs fiscalitzats, els principis comptables aplicables i l’adequada 
presentació dels comptes anuals. 

a) Determinades inversions que el GTP ha realitzat en el Circuit de Fórmula 1 es 
troben registrades com a actius del balanç encara que no compleixen pas tots els 
requisits determinats en el marc conceptual del PGC per a tenir aquesta condició. 
L’efecte en el balanç implica la sobrevaloració de l’agrupació “Patrimoni net” en 
45.320.602 euros; de l’epígraf “Existències”, en 24.987.245 euros, i de l’epígraf 
“Inversions immobiliàries”, en 20.333.357 euros, d’acord amb el que analitzem en 
els apartats 5.5.a i 5.6.a de l’Informe. 

b) En actius per cobrar amb el sector públic local derivats de convenis pendents de 
liquidar per execució d’obres, per import de 113.158.455 euros, hi hem observat 
indicis de deterioració, sense que l’Entitat n’haja fet una estimació formal basada 
en informes d’experts, tal com es conclou de l’anàlisi que en fem en l’apartat 
5.5.g de l’Informe. 

Considerem molt significatiu l’efecte potencial de no poder revisar les correccions 
valoratives, atesa la importància relativa dels epígrafs concernits. En conclusió, 
caldria almenys haver practicat una correcció valorativa per 5.302.207 euros, 
equivalents a l’import de la repercussió de les despeses financeres generades en 
2011. 

L’efecte en el compte de pèrdues i guanys implica una disminució del resultat 
d’explotació i del resultat financer en sengles imports de 2.570.302 euros i 
2.731.905 euros, i, simultàniament, una correlativa disminució dels epígrafs de 
l’actiu no corrent “Deutors comercials no corrents” i “Inversions financeres a llarg 
termini”. 

c) L’epígraf del balanç “Immobilitzat material” es troba sobrevalorat, si més no en la 
xifra de 1.594.730 euros, i les pèrdues de l’exercici serien superiors a aqueixa 
quantia a causa que en el seu valor de cost hom hi ha inclòs indegudament 
despeses financeres meritades en l’exercici de 2011 atribuïbles a la construcció de 
les obres de la línia T2 Metro València, corresponents als trams que transcorren 
entre l’avinguda dels Germans Maristes i el carrer d’Alacant, acabades en 2010. 
Açò ho analitzem en l’apartat 5.5.c de l’Informe. 

d) Els fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació, inversió i finançament que 
figuren en l’estat de fluxos d’efectiu no s’han calculat, tal com estableix el PGC, i 
els seus imports són significativament discordants amb la resta dels documents 
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comptables que integren els comptes anuals, com indiquem en l’apartat 5.2 de 
l’Informe. 

e) Caldria reclassificar l’import de l’epígraf de l’actiu del balanç “Inversions 
immobiliàries” a l’epígraf “Immobilitzat material”, per un import de 337.499.505 
euros, en la mesura en què els actius als quals es refereixen no encaixen 
adequadament en la definició que la normativa comptable estableix per a les 
inversions immobiliàries, tal com analitzem en l’apartat 5.5.b de l’Informe. 

f) En l’epígraf “Deutes a curt termini” de l’agrupació “Passiu corrent”, un import de 
94.117.610 euros de la partida “D’altres passius financers” s’ha de reclassificar a 
la partida “Deutes amb entitats de crèdit”, ja que es tracta d’un nou finançament 
per a pagar proveïdors d’immobilitzat, com s’analitza en l’apartat 5.8.a de 
l’Informe. 

En resum, les circumstàncies referides impliquen que les pèrdues de 6.673.261 euros de 
l’exercici s’incrementarien en 52.217.539 euros, import que potencialment podria ser 
superior en cas d’haver disposat dels informes sobre la deterioració referits en el 
paràgraf b, mentre que en el balanç, el principal efecte és que el fons de maniobra 
negatius per 165.535.184 euros s’incrementaria en 24.987.245 euros. 

Independentment de les circumstàncies anteriors, enumerem seguidament d’altres 
aspectes d’interès que ha revelat la fiscalització que hem realitzat: 

a) En l’exercici de 2012 els fets posteriors que analitzem en l’apartat 7 de l’Informe 
tenen un efecte molt significatius sobre l’evolució del desequilibri financer que 
presenta el GTP i sobre els seu estatut jurídic, sense que en l’exercici de 2011 
afecten el principi d’empresa en funcionament ni els comptes anuals formulats. 

b) Hi ha una incertesa respecte al moment en què el GTP cobrarà els cànons 
repercutits a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en els exercicis de 2008 a 
2010 per la construcció i posada a disposició d’infraestructures ferroviàries, per 
un import de 43.861.635 euros, a conseqüència de les circumstàncies i amb les 
implicacions a mitjà i llarg termini que analitzem en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, s’han revelat 
durant l’exercici de 2011 els incompliments següents de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) Les contractacions de les obres dels expedients E07/40C i E11/11, i la 
modificació del contracte de serveis de l’expedient E10/02 no s’ajusten als 
principis de publicitat, concurrència i transparència que estableix l’article 1 de 
l’LCSP, i les raons que motiven aquesta excepció no queden acreditats en 
aqueixos expedients, com detallem en els apartats 6.4 i 6.5 de l’Informe. 
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b) En el curs de de la fiscalització de la contractació s’ha revelat que hi ha diversos 
contractes tramitats com a menors, els quals, a la vista de les circumstàncies que 
indiquem en l’apartat 6.6 de l’Informe, haurien d’haver estat objecte de publicitat 
i concurrència, en compliment de l’article 86 de l’LCSP. 

c) En l’elaboració, aprovació i execució del pressupost de l’exercici de 2011 del 
GTP no s’ha complit el principi d’estabilitat pressupostària que estableix l’article 
3.3 de l’LGEP, ja que no s’ha realitzat dins una posició d’equilibri financer real, 
tal com indiquem en l’apartat 5.2 de l’Informe. 

d) En la revisió que hem dut a terme sobre una mostra de pagaments en operacions 
comercials s’ha revelat que s’han realitzat i estan pendents de realitzar pagaments 
per sengles imports de 5.721.915 euros i 8.793.835 euros, que superen el termini 
legal que estableix l’article 4 de l’LMOC, com indiquem en els apartats 5.5.e i 
5.8.b de l’Informe. 

e) L’inventari de patrimoni del GTP no s’ha comunicat a la Direcció General de 
Patrimoni per a gestionar i actualitzar l’Inventari General de Béns i Drets de la 
Generalitat, tal com ho estableix l’article 17.1 de la l’LPGV, d’acord amb el que 
indiquem en l’apartat 5.5.f de l’Informe. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’entitat GTP es va constituir en virtut del que disposa la Llei 16/2003, de 17 de 
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització 
de la Generalitat Valenciana, que la configurà com una entitat de dret públic de les que 
preveu l’article 5.2 de l’LHPGV, amb personalitat jurídica pròpia i independent i amb 
subjecció a l’ordenament jurídic privat. 

L’Entitat disposa d’autonomia administrativa, econòmica i financera i de patrimoni 
propi per a complir els seus fins, i actualment depèn de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

L’objecte social del GTP consisteix en la construcció d’infraestructures de transport 
terrestre i d’infraestructures portuàries expressament atribuïdes per la conselleria 
competent en matèria de transports i de ports, i també en la gestió, conservació, 
manteniment i explotació d’aquestes, i d’aquelles altres ja existents, respecte a les quals 
li siguen encomanades aquestes funcions. 

Els òrgans de govern del GTP, d’acord amb la seua normativa reguladora, són els 
següents: 

- La Presidència de l’entitat, assignada al titular de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

- El Consell d’Administració, compost d’un nombre de membres no superior a 
vuit, designats pel Consell de la Generalitat a proposta del titular de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

- La Direcció General de l’Entitat, composta per tres unitats: la direcció 
econòmica, la direcció tècnica i la direcció de gestió. 

Aquests òrgans de govern del GTP són assistits per un òrgan consultiu anomenat 
Consell de Participació, que actualment està pendent de constituir-se. 
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4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

El quadre següent mostra, amb relació a les activitats de construcció desenvolupades 
pel GTP durant l’exercici de 2011, un detall per províncies i per unitats d’explotació: 

Província Explotació Descripció de la infraestructura 

Alacant Tramvia la 
Marina 

Obres de renovació i electrificació del tram Benidorm-Altea 

Alacant Projectes 
Alacant 

Subministrament i instal·lació de marquesines per a les parades de 
la xarxa TRAM del tramvia d’Alacant 

Alacant Línia 1 Variant Finca Adoc (túnel Serra Grossa) 

Alacant Línia 1 Urbanització superficial plaça dels Estels i el seu entorn 

Alacant Línia 1 Tram 1 Plaça dels Estels-Mercat 

Alacant Línia 1 Obres de senyalització i comunicacions dels trams Plaça dels 
Estels-Mercat Central i 0B 

Alacant Línia 2 Tram 0 

Alacant Línia 2 Ronda oest Sant Vicent del Raspeig 

Alacant Línia 2 Tram Via parc (Alacant)-Barri Sta. Isabel (Sant Vicent del Raspeig) 

Alacant Línia 2 Senyalització, subestacions i catenària 

Alacant Ports Estació marítima de Dénia 

Castelló Ports Port pesquer de Vinaròs 

València Línia T2 Estació Mercat 

València Línia T3 Soterrament Alboraia, millora edifici estació Palmaret i projecte de 
ramal a Tavernes Blanques 

València Línia T1 Soterrament Benimàmet i desmuntatge de vies en superfície 

Quadre 1 

El quadre següent, amb relació a l’explotació de les infraestructures ferroviàries 
acabades, presenta un detall de les que estaven a disposició de FGV, a la data de 
tancament de l’exercici de 2011, amb la data concreta en què s’ha formalitzat i 
descripció: 

Data Explotació 

05/2007 Línia 1 Alacant. Tram Mercat Central- Finca Adoc 

05/2008 Tramvia de la Marina. Tram La Vila Joiosa-Benidorm. Renovació i electrificació 

12/2009 Línia 1 Alacant. Tram 4-B 

06/2010 Línia 1 Alacant. Tram 1 i Tram 0-B Mercat-Estels-Av. Salamanca 

09/2010 Tramvia de la Marina. Tram Benidorm-Altea. Renovació i electrificació 

12/2010 Línia T3 València. Soterrament Alboraia 

05/2011 Línia T1 València. Soterrament Benimàmet 

Quadre 2 
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El desenvolupament de l’activitat del GTP, com a entitat dependent de la Generalitat, ha 
estat instrumentalitzada mitjançant resolucions del conseller en matèria de transports, 
per les quals hom li atribueix la construcció de les infraestructures. 

En la major part de les referides resolucions, signades a partir de l’exercici de 2011, es 
modifica la redacció en el sentit d’anomenar-les comandes. En aquest sentit, únicament 
en la Resolució de 20 de gener de 2012, referida en el quadre següent, s’afirma que el 
GTP té la condició de mitjà propi de la Conselleria. Com assenyalem en l’apartat 6.1 de 
l’informe, el GTP no compleix els requisits legals que estableix l’LCSP per a ser mitjà 
propi ni servei tècnic de la Generalitat, ni cobra tarifes per aquestes comandes. 

El quadre següent detalla les comandes que la Generalitat ha realitzat des de l’1 de 
gener de 2011, que poden ser de construcció, gestió, conservació, manteniment o 
redacció d’estudis i projectes, segons cada cas: 

Data Assignació 

21/01/2011 Tram Riba-roja centre/oest i nova estació Riba-roja est Línia 5 València 

21/01/2011 Intercanviador modal centre-nord 

21/01/2011 Tram Riba-roja oest Vilamarxant Línia 5 València 

21/01/2011 Nova connexió ferroviària València-Alacant per la costa 

15/02/2011 Senyalització i comunicacions de la prolongació de la Línia 5 València 

15/03/2011 Intercanviador d’Almàssera de la Línia 3 València 

23/03/2011 Tram Nazaret-Germans Maristes Línia 2 València 

27/04/2011 Informació als ciutadans de les actuacions de la xarxa d’infraestructures estratègiques 
de la Comunitat Valenciana 2010-2020 

27/04/2011 Tram de la Línia 1 València. Primera fase soterrament per Burjassot 

20/01/2012 Estudis Corredor Mediterrani 

30/01/2012 Sòl i instal·lacions de titularitat autonòmica pertanyents a l’actuació “Pla especial per 
a l’execució del sistema GTR-2 del PGOU de València (ampliació de les instal·lacions 
de Font de Sant Lluís) 

Quadre 3 

Finalment, el 28 de novembre de 2011 es va publicar el protocol signat en data 11 
d’octubre de 2011 entre el Ministeri de Foment, la Generalitat, l’Administrador 
d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), Renfe-Operadora i GTP per a portar a cap 
actuacions en el corredor ferroviari dels municipis litorals València-Gandia-Dénia-
Benidorm-Alacant, anomenat Tren de la Costa València-Alacant. 

Les parts coincideixen a considerar convenient la creació d’una societat mercantil mixt 
per a la futura ampliació i millora dels serveis ferroviaris a la Comunitat Valenciana, 
cosa que possibilitaria una millora en la mobilitat dels seus ciutadans. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Administrador d’infraestructures de transport 

L’article 87 de l’LMCV estableix, amb efectes des del dia 25 d’abril de 2011, que el 
GTP té la condició d’administrador de les infraestructures de transport de la Generalitat, 
sense perjudici que, en els casos en què convinga per interès públic, les seues funcions, 
o part d’aquestes, les pot assumir la conselleria competent en matèria de transport, 
l’entitat FGV o qualsevol altra entitat que l’esmentada conselleria designe amb aquesta 
finalitat. 

Amb relació a l’administració de les infraestructures ferroviàries, aquestes es configuren 
com un servei públic d’interès general i essencial per a la Comunitat Valenciana, que es 
prestarà en la forma prevista en l’esmentada llei. 

a) Cànon per utilització d’infraestructures ferroviàries. Equilibri econòmic del GTP 

En virtut del que disposa la normativa jurídica que regula el cànon per la utilització 
d’infraestructures ferroviàries a la Comunitat Valenciana, aquest no es configura com 
una obligació per a l’operador, sinó que s’estableix que el GTP pot fixar i percebre 
cànons, arrendaments i qualsevol altre tipus d’ingrés derivat de la posada a disposició de 
les infraestructures per a la prestació del servei públic de transport, cosa que constitueix 
un dels seus recursos econòmics. 

En aquest sentit, en data 25 de juny de 2007, les entitats GTP i FGV varen subscriure un 
acord marc amb la finalitat d’establir les bases de col·laboració per a definir, per mitjà 
d’acords específics, els drets i les obligacions de cada entitat en relació amb el fet que el 
GTP construesca infraestructures ferroviàries, tramviàries o ambdues i les pose a 
disposició de FGV. 

Aquest acord marc i els set acords específics signats, el detall dels quals mostra el 
quadre 2 de l’apartat 4.2, estableixen que FGV està obligada a pagar un cànon com a 
contraprestació, d’acord amb les resolucions que aprove el president del GTP. 

El president del GTP va dictar dues resolucions, amb data 1r de maig i 31 de desembre 
de 2010, per les quals s’aprovaren els cànons corresponents als exercicis de 2008 a 2011 
al mateix temps que hom delegava en el director general del GTP perquè subscrigués els 
documents necessaris que permetessen de fer efectives les resolucions adoptades. 

Hem comprovat que en cap dels documents referits en els paràgrafs anteriors no 
s’estableix un termini per a complir l’obligació de pagament. En aquest sentit, en data 
31 de desembre de 2011, FGV té pendents de pagament la totalitat dels cànons meritats 
pel GTP, per un total de 43.861.635 euros, i també els interessos corresponents, per un 
import de 1.730.044 euros. Tots dos imports figuren en l’epígraf “Deutors comercials 
no corrents” de l’actiu del balanç. 
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Amb relació a la circumstància anterior, en l’acta de la sessió del Consell 
d’Administració del GTP del 5 de novembre de 2011, la gerent ho va justificar per falta 
de disponibilitat pressupostària. 

D’altra part, el contingut del projecte de servei públic de transport per a l’explotació de 
la línia 2 d’Alacant, aprovat inicialment per la Resolució de 15 de maig de la Direcció 
General de Transports i Logística de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient, no inclou el cànon per l’ús de la capacitat de la infraestructura que el GTP 
posaria a la seua disposició, entre les despeses de l’operador. 

En resum, la falta de cobrament dels cànons meritats unit a l’absència d’una precisió 
legal de la seua configuració, que impedeix d’aplicar els procediments de gestió, 
liquidació i recaptació dels tributs per a cobrar-los, i l’omissió inicial d’aquest cost bàsic 
en qualsevol model ferroviari en el projecte d’explotació de la línia 2 d’Alacant són fets 
que introdueixen una greu incertesa sobre el futur equilibri econòmic del GTP a mitjà i 
llarg termini, i sobre l’assumpció real pel Govern Valencià del model d’administrador 
d’infraestructures ferroviàries que fixa l’LMCV. 

En aquest context, considerem convenient que el GTP promoga totes les actuacions que 
siguen al seu abast perquè el cànon per la utilització d’infraestructures ferroviàries es 
configure legalment com una taxa que s’ha d’incorporar en els futurs contractes de 
servei públic de transports, de manera que queden assegurats els ingressos per la posada 
a disposició de les infraestructures per a prestar el servei públic, que permeten 
d’elaborar uns pressuposts d’explotacions reals. 

Aquestes circumstàncies, juntament amb els efectes de la futura assumpció del deute del 
GTP per la Generalitat, en aplicació de l’acord del Consell esmentat en l’apartat 7, en 
cas de no ser resoltes degudament, podrien implicar que en un futur hi hagués una 
contingència fiscal per l’import de vora 100.000.000 d’euros que el GTP ha percebut 
per devolucions de l’Impost sobre el Valor Afegit, tal com adverteix el pla de 
sanejament presentat per l’Entitat. 

b) Parts vinculades: FGV 

Els fets descrits en l’apartat anterior posen de manifest que les operacions entre el GTP i 
FGV no són imposades per cap regulació específica ni es realitzen en condicions 
normals de mercat. D’altra part, dels vuit membres del Consell d’Administració del 
GTP, sis ho són, al mateix temps, del Consell d’Administració de FGV, i totes dues 
entitats comparteixen el mateix president. 

En conseqüència, atesa l’evident influència entre ambdues, que possibilita d’exercir 
directament o indirecta el control de l’una sobre l’altra, en aplicació de la norma 
d’elaboració dels comptes anuals número 15 del PGC, tenen la consideració de parts 
vinculades. 

Hem comprovat que la memòria dels comptes anuals no inclou l’apartat 23 del model 
normal de comptes anuals sobre parts vinculades, encara que en la nota 8, 
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“Arrendaments operatius”, i en la 10, “Deutors comercials no corrents”, s’hi conté 
alguna de les informacions que aquell requereix, però no inclou entre les dites 
informacions els criteris o mètodes seguits per a quantificar els cànons facturats, tal com 
aquell estableix, ni les raons que en justifiquen la falta de cobrament, amb el consegüent 
traspàs de liquiditat entre totes dues entitats. 

c) Adscripció i canvi de titularitat futura de les infraestructures de transport 

La disposició addicional 2a de l’LMCV estableix que s’adscriuen al GTP la totalitat de 
les obres d’infraestructures de transport que la Generalitat estiga executant i els sòls en 
què tinguen lloc, i que abans del 25 d’abril de 2013 hi serà adscrita, a l’efecte de la seua 
administració i, si escau, de canvi de titularitat, la resta de trams dels sistema de 
transport de la Comunitat Valenciana, excepte en aquells casos que, per raó d’un interès 
públic, s’establesca excepcionalment una altra fórmula de gestió. 

En aquest sentit, l’article 87.3 de l’LMCV estableix que, mitjançant una ordre de la 
conselleria competent en matèria de transports, s’aprovarà el catàleg d’infraestructures 
de transport de competència autonòmica i la seua corresponent adscripció a l’efecte 
d’administració. 

L’aplicació futura d’aquestes disposicions implica la necessitat de millorar la gestió dels 
béns de domini públic de la seua titularitat o d’aquells que li siguen adscrits, en el sentit 
que s’indica en l’apartat 5.5 de l’Informe, cosa que afectarà el patrimoni del GTP. 

5.2 D’altres aspectes generals 

a) Generalitat 

Independentment de les nombroses obres atribuïdes al GTP, no s’ha signat un contracte-
programa amb la conselleria competent en matèria de transports, com l’element rector 
de les relacions entre tots dos, en el qual es definesquen de manera detallada els 
recíprocs compromisos i contraprestacions amb caràcter plurianual. 

La inexistència d’un marc estable que garantesca la coherència i la continuïtat de 
l’activitat, cosa que compromet el suport financer corresponent, n’impedeix una gestió 
més eficaç i, per consegüent, també de l’execució del Pla d’Infraestructures 
Estratègiques de la Comunitat Valenciana 2010-2020 en les àrees concernides. 

En aquest sentit, per aplicació del que disposa l’article 3.3 de l’LGEP, l’elaboració, 
aprovació i execució del pressupost del GTP s’ha de realitzar dins un marc d’estabilitat 
pressupostària, entenent com a tal, una posició d’equilibri financer. 

Hem revisat els documents del pressupost de la Generalitat per a l’exercici de 2011 
corresponents al GTP, i l’anàlisi duta a terme ha revelat que, amb caràcter general, les 
previsions realitzades difereixen significativament tant dels imports que el GTP havia 
remès inicialment a la Direcció General de Pressuposts de la Generalitat com dels 
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executats en l’exercici de 2011, fins i tot en les despeses financeres i en l’amortització 
de passius financers, que ja estan determinades en el moment de la seua elaboració. 

En aquest sentit, hem comprovat que hom va preveure un benefici de 13.121.500 euros, 
mentre que el resultat foren unes pèrdues de 6.673.261 euros, d’on es conclou que hi ha 
una posició de desequilibri financer, tal com hem observat en l’apartat 5.3 de l’Informe. 

D’altra part, d’acord amb el que disposa la norma d’elaboració dels comptes anuals 
número 15 del PGC, la Generalitat té la consideració de part vinculada. En la memòria 
dels comptes anuals, tanmateix, no s’hi inclou la informació obligatòria que estableix 
l’apartat 23 del model normal de comptes anuals. 

b) Estat de fluxos d’efectiu 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que els fluxos d’efectiu de les 
activitats d’explotació, inversió i finançament que figuren en l’estat de fluxos d’efectiu, 
no s’han calculat d’acord amb el que estableix el PGC. En aquest sentit, fem les 
consideracions següents:  

- Hem estimat que els fluxos d’explotació, per 83.336.740 euros negatius haurien 
de ser negatius en la xifra de 24.144.420 euros. 

- Els fluxos d’inversió, per 28.724.560 euros negatius, haurien de ser negatius en la 
xifra de 66.780.080 euros. 

- En el mateix sentit, els fluxos de finançament, per 108.116.230 euros positius, 
haurien de ser positius en la xifra de 89.979.430 euros. 

c) Contenciosos per expropiacions forçoses 

Amb relació a aquesta qüestió, tal com s’informa en la nota 17, “Provisions i 
contingències” de la memòria dels comptes anuals, s’ha produït una evolució favorable 
per a l’Entitat de les sentències relatives als procediments contenciosos que els 
expropiats han interposat per l’actuació del parc logístic de Riba-roja. 

d) Passius per imposts diferits 

Ha estat concedida al GTP en l’exercici de 2011 l’exempció en l’Impost sobre Societats, 
per la qual cosa s’ha traspassat el saldo de l’epígraf “Passius per imposts diferits” a 
l’epígraf “Subvencions, donacions i llegats” del patrimoni net del balanç. 

e) Entorn tecnològic 

La revisió dels sistemes d’informació ha posat de manifest que no es compleixen 
determinats aspectes de la normativa sobre protecció de dades personals i administració 
electrònica relatius a auditories periòdiques, documents de seguretat, esquemes 
nacionals de seguretat i d’interoperabilitat; així mateix, hi ha aspectes millorables en 
matèria de còpies de seguretat i plans de recuperació.  
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5.3 Balanç 

El quadre següent mostra el balanç del GTP al tancament de l’exercici, juntament amb 
les dades corresponents a l’exercici anterior, amb les xifres expressades en euros: 

ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

ACTIU NO CORRENT 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

         Terrenys i construccions 

         Instal·lacions tècniques i altre immobil. mat. 

        Acomptes i immobilitzat en curs 

Inversions immobiliàries 

Inversions financeres a llarg termini 

Actius per impost diferit 

Deutors comercials no corrents 

ACTIU CORRENT 

Existències 

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 

Inversions financeres a curt termini 

Periodificacions a curt termini 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 

804.393.476 

18.412 

283.317.509 

13.492 

177.398 

283.126.619 

357.832.862 

69.115.226 

2.005 

94.107.462 

72.500.072 

60.160.826 

11.382.963 

26.138 

42.043 

888.102 

585.408.955 

9.944 

294.447.882 

13.948 

171.162 

294.262.772 

290.932.641 

1.999 

16.489 

0 

205.117.447 

58.631.605 

144.573.724 

17.690 

61.241 

1.833.187 

27,2% 

46,0% 

(3,9%) 

(3,3%) 

3,5% 

(3,9%) 

18,7% 

100,0% 

(96,3%) 

100,0% 

(182,9%) 

2,5% 

(1.170,1%) 

32,3% 

(45,7%) 

(106,4%) 

Total actiu 876.893.548 790.526.402 9,8% 

    

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

PATRIMONI NET 

Fons propis 

Ajustaments per canvis de valor 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 

PASSIU NO CORRENT 

Deutes a llarg termini 

Passius per impost diferit 

PASSIU CORRENT 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i altres comptes per pagar 

196.132.776 

(11.716.560) 

(934.913) 

208.784.249 

442.725.516 

442.725.516 

0 

238.035.256 

230.644.044 

7.391.212 

161.498.354 

(5.043.299) 

(739.733) 

167.281.386 

436.607.646 

433.204.213 

3.403.433 

192.420.402 

172.981.107 

19.439.295 

17,7% 

(57,0%) 

(20,9%) 

19,9% 

1,4% 

2,2% 

(100,0%) 

19,2% 

25,0% 

(163,0%) 

Total patrimoni net i passiu 876.893.548 790.526.402 9,8% 

Quadre 4 
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L’increment del total actiu es correspon, bàsicament, amb l’import de les noves 
inversions en infraestructures efectuades durant l’exercici, i l’increment de l’epígraf 
“Subvencions, donacions i llegats rebuts”, al registre d’una subvenció de l’Ajuntament 
de València, derivada d’un conveni amb el GTP per les infraestructures ferroviàries de 
soterrament executades a Benimàmet. 

La situació patrimonial ha variat significativament respecte a l’exercici anterior, en la 
mesura en què el fons de maniobra del GTP, que era positiu en la xifra de 12.697.045 
euros al tancament de l’exercici de 2010, ha passat a ser negatiu en un import de 
165.535.184 euros al tancament de l’exercici de 2011. 

En el marc de la fiscalització realitzada s’ha conclòs que no està previst que el GTP 
cobre abans d’acabar l’exercici de 2012 determinats deutes del sector públic local 
derivats de diversos convenis de col·laboració interadministratius per l’execució 
d’infraestructures, per un import de 113.158.455 euros, d’acord amb el que analitzem en 
l’apartat 5.2 de l’Informe, ni el deute de FGV, que puja a 45.591.679 euros, com 
analitzem en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

D’altra banda, s’han incrementat en un 25% els deutes a curt termini amb entitats de 
crèdit i amb proveïdors d’immobilitzat, tal com analitzem en l’apartat 5.8 de l’informe. 

5.4 Compte de pèrdues i guanys 

El quadre següent mostra, amb les xifres expressades en euros, el compte de pèrdues i 
guanys del GTP de l’exercici de 2011, juntament amb les dades corresponents a 
l’exercici anterior: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Import net de la xifra de negocis 17.291.853 11.787.859 46,7% 

Variació d’existen. de productes acabats i en curs 1.528.013 3.940.604 (61,2%) 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 87.362 0 - 

Aprovisionaments (1.588.934) (4.527.242) (64,9%) 

D’altres ingressos d’explotació 2.031.807 3.162.670 (35,8%) 

Despeses de personal (1.366.140) (1.420.278) (3,8%) 

D’altres despeses d’explotació (4.554.515) (6.031.222) (24,5%) 

Amortització de l’immobilitzat (12.678.288) (7.960.801) 59,3% 

Imputació de subven. d’immobilitz. no finac. i altr. 2.832.560 809.004 250,1% 

Deterioració i resultat per alien. de l’immobilitzat (5.172) 508.383 (101,0%) 

D’altres resultats (48) (29) (33,3%) 

Resultat d’explotació 3.578.498 268.948 1.230,6% 

Ingressos financers 11.559.517 8.518.980 35,7% 

Despeses financeres (21.811.352) (13.763.098) 58,5% 

Diferències de canvi 76 (450) 116,9% 

Resultat financer (10.251.759) (5.244.568) (95,5%) 

Resultat abans d’imposts (6.673.261) (4.975.620) (34,1%) 

Impost sobre beneficis 0 (425.606) (100,0%) 

Resultat exercici operacions continuades (6.673.261) (5.401.226) (23,6%) 

Resultat de l’exercici (6.673.261) (5.401.226) (23,6%) 

Quadre 5 

Amb relació a les dades compreses en el compte de pèrdues i guanys, el finançament i 
posada en funcionament de determinades infraestructures ferroviàries ha comportat un 
increment de l’import net de la xifra de negocis pels cànons facturats a FGV i també un 
increment de les amortitzacions. El significatiu increment de els despeses financeres, 
d’altra banda, és conseqüència de les circumstàncies que detallem en l’apartat 5.8 de 
l’Informe. 

5.5 Immobilitzat material i inversions immobiliàries 

El quadre següent, amb les xifres expressades en euros, mostra el detall i moviment del 
valor net comptable de les inversions que integren aquests dos epígrafs, per unitats 
d’explotació i depenent de si es troben en curs o acabades. 

Inversions en curs i béns mobles i immobles utilitzats per al desenvolupament general 

de l’activitat, registrats en l’epígraf d’ “Immobilitzat material”: 

  



Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat. Exercici de 2011 

- 342 - 

 Valor net comptable 

Inversió 31/12/2010 
Entrades / 
Eixides 

Traspassos 
Amort./ 

retirs 
31/12/2011 

Línia T2 València 106.735.674 9.825.893 (860.538) - 115.701.029 

Línia 2 Alacant 87.634.486 12.946.934 0 - 100.581.420 

Línia 1 Alacant 23.083.965 11.200.258 (2.487.100) - 31.797.123 

Port pesquer de Vinaròs 10.138.098 956.875 0 - 11.094.973 

Parc logístic de València 6.442.697 136.303 882.855 - 7.461.855 

Estació marítima Dénia 2.446.530 3.951.715 0 - 6.398.245 

Projectes Alacant 2.722.297 830.223 0 - 3.552.520 

Soterrament Alboraia 4.301.833 7.098.925 (9.240.821) - 2.159.937 

Soterrament Burjassot 1.144.511 314.610 0 - 1.459.121 

Tramvia de la Marina 1.294.050 1.634.341 (1.850.347) - 1.078.044 

Soterrament Benimàmet 47.799.250 19.573.329 (66.316.166) - 1.056.413 

Línia T1 València 925.476 31.890 0 - 957.366 

Línia T5 València 0 15.000 0 - 15.000 

Béns per a la activ. gen. 185.109 139.272 (99.819) (33.672) 190.890 

Partid. pend. apli. i acomptes (406.094) 219.667 0 - (186.427) 

Total 294.447.882 68.875.235 (79.971.936) (33.672) 283.317.509 

Quadre 6 

Inversions acabades registrades en l’epígraf d’“Inversions immobiliàries”: 

 Valor net comptable 

Inversió 
31/12/2010 

Entrades 
/ Eixides 

Traspassos Amortització 31/12/2011 

Línia 1 Alacant 107.509.332 455.291 2.487.100 (4.520.110) 105.931.613 

Soterrament Alboraia 66.473.521 0 9.240.821 (2.045.157) 73.669.185 

Soterrament Benimàmet 0 18.521 66.316.166 (1.139.132) 65.195.555 

Tramvia de la Marina 55.898.443 0 1.850.347 (3.176.445) 54.572.345 

Parc logístic de València 40.460.494 (199.241) (1.043.532) (1.086.915) 38.130.806 

Circuit de Fórmula 1 20.590.851 148.338 260.677 (666.508) 20.333.358 

Total 290.932.641 422.909 79.111.579 (12.634.267) 357.832.862 

Quadre 7 
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El quadre següent, amb les xifres expressades en euros, mostra un detall de la 
composició del valor net comptable de les inversions pels comptes que integren ambdós 
epígrafs: 

 
Cost 

Amortització 
acumulada 

Valor net 
comptable 

Terrenys 39.425.562 (1.199.401) 38.226.161 

Construccions 44.465.338 (4.596.213) 39.869.125 

Instal·lacions tècniques i d’altre imm. 
mater. 586.991.612 (23.936.527) 563.055.085 

Total 670.882.512 (29.732.141) 641.150.371 

Quadre 8 

La fiscalització realitzada en aquest epígraf ha revelat el següent: 

a) Circuit de Fórmula 1 

L’entitat GTP va fer obres sobre terrenys i béns immobles cedits per l’Ajuntament de 
València en els magatzems 4 i 5 del port de València i ADIF a fi de condicionar-los i 
dedicar-los a la celebració de les proves del Gran Premi de Fórmula 1. 

El valor net comptable d’aquestes, per una xifra de 20.333.358 euros, s’hauria de donar 
de baixa en l’epígraf “Inversions immobiliàries” amb càrrec a l’epígraf “Deterioració i 
resultats per alienació de l’immobilitzat” del compte de pèrdues i guanys, ja que no es 
compleixen tots els requisits que exigeix el marc conceptual del PGC perquè tinguen la 
condició d’actiu, tal com detallem en l’apartat 5.6.a de l’Informe. 

b) Classificació comptable de les infraestructures 

La fiscalització realitzada ha revelat que el GTP classifica en l’epígraf “Inversions 
immobiliàries” aquelles infraestructures acabades i en disposició de ser explotades, per 
les quals percep els ingressos corresponents. 

La normativa comptable estableix que les inversions immobiliàries es limiten als béns 
immobles si són aliens a la producció o subministrament de béns o serveis, o aliens als 
fins administratius de l’Entitat, no està a la venda i es posseeixen a fi d’obtenir rendes 
i/o plusvàlues. 

L’article 87 de l’LMCV estableix que correspon al GTP l’administració 
d’infraestructures de transport de la Generalitat, declarat servei d’interès general 
necessari per a prestar el servei públic de transport. En conseqüència, atès que les 
infraestructures ferroviàries i logístiques acabades i en explotació es posseeixen per al 
fi administratiu de prestar un servei públic, un import de 337.499.505 euros, que exclou 
els actius relatius a la Fórmula 1, s’hauria de reclassificar a l’epígraf “Immobilitzat 
material”. 
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c) Activació de despeses financeres 

Al tancament de l’exercici de 2011, l’import total del cost de les inversions que figura 
en el quadre 8 inclou 26.686.634 euros de despeses financeres capitalitzades. 

En els immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any perquè es 
produesca la posada en condicions de funcionament, la normativa comptable obliga a 
incloure en el seu cost les despeses financeres meritades fins en aqueix moment. La 
revisió efectuada ha revelat les circumstàncies següents: 

- En l’exercici de 2011 s’han interromput per un període extens les activitats de 
preparació per al seu ús dels actius finalitzats corresponents als trams que 
transcorren entre l’avinguda dels Germans Maristes i el carrer d’Alacant de la 
línia 2 de Metrovalencia, de la mateixa manera que tampoc no s’han realitzat 
activitats tècniques o administratives importants. 

En conseqüència, d’acord amb el que preveu la norma de registre i valoració 2a, 
“Immobilitzat material”, del PGC i el que indica la consulta número 3 del 
BOICAC 75, caldria haver suspès l’activació d’aquestes despeses financeres. Per 
tant, hem calculat que l’import indegudament activat puja a 1.574.930 euros. 

- En l’exercici de 2011 acabaren les inversions en la línia 2 d’Alacant per a estar en 
condicions d’ús, fora de les cotxeres projectades, i l’Agència Valenciana de 
Mobilitat dugué a terme la licitació per a prestar el servei públic de transport, 
concurs a què renuncià en data 10 de gener de 2012. Posteriorment, el 15 de maig 
de 2012, es va aprovar inicialment un nou projecte de servei públic de transport. 

Aquest endarreriment no pot ser qualificat com a normal, en vista de les 
circumstàncies i considerant la singularitat dels actius, per la qual cosa en 
l’exercici de 2012 s’hauria de suspendre la capitalització de les despeses 
financeres corresponents als esmentats actius, que en l’exercici de 2011 han 
comportat un major valor de cost per 1.766.550 euros. 

d) Deterioració de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries 

No consta l’existència del test de deterioració a què es refereix la nota 4.3 de la 
memòria dels comptes anuals. Aquesta nota indica que el test s’elabora sempre que hi 
haja indicis de deterioració i que cal fer els càlculs per a cada unitat generadora de 
fluxos d’efectiu. 

Cap apartat de la memòria dels comptes anuals no fa menció de l’Ordre 
EHA/733/2010, de 25 de gener, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la qual 
s’aproven les normes sobre determinats aspectes comptables de les empreses públiques 
ni la forma en què s’aplica al GTP. 

La norma 2a indica que els canvis significatius en l’entorn legal que tinguen una 
incidència negativa per a l’Entitat i la interrupció de la construcció d’un actiu abans de 
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posar-lo en condicions de funcionament, són circumstàncies que constitueixen indicis 
de deterioració, ja que són rellevants i es preveu que tindran efectes a llarg termini. 

En aquest sentit, la interrupció de la construcció de la línia T2 de Metrovalencia abans 
de posar-la en condicions de funcionament sense saber quan hi haurà disponibilitat 
pressupostària per a reprendre-la a causa del conjunt de modificacions de la normativa 
estatal i autonòmica relativa a l’estabilitat pressupostària i al control de la gestió 
econòmica financera, són indicis de deterioració que no ha estat avaluats, i els efectes 
d’aquests són potencialment significatius en l’exercici de 2011 i, en major mesura, en 
els pròxims exercicis. 

D’altra part, tal com estableix la norma 1a, excepte clara evidència del contrari, els 
actius del GTP són actius no generadors de flux d’efectiu, puix que es posseeixen amb 
la finalitat de generar fluxos econòmics socials que beneficien la col·lectivitat i no pas 
amb la finalitat de generar un rendiment comercial orientat a obtenir beneficis, com ho 
considera, per exemple, l’entitat ADIF. 

En conseqüència, fóra aplicable la norma 4a sobre criteris per a calcular i 
comptabilitzar la deterioració de valor dels actius no generadors de fluxos d’efectiu, 
que es determina per referència al seu cost de reposició depreciat, i cal incloure en la 
memòria una nota específica amb determinada informació, si escau. 

e) Revisió dels moviments de l’exercici 

La revisió efectuada en les entrades, eixides, traspassos i amortitzacions ha revelat les 
circumstàncies següents: 

- En la revisió d’una mostra d’entrades, per import de 40.258.830 euros, que 
representen el 57,2% del total de les que hi ha hagut en l’exercici, hem comprovat 
que en “Edificis generals” s’ha computat en l’actiu, indegudament, un import de 
99.819 euros, corresponents a l’adequació de claraboies dels magatzems 4 i 5 de 
la Fórmula 1, en la mesura en què no constitueix un actiu. 

En el mateix sentit, hem comprovat en la revisió dels pagaments que el 100% de 
les factures que foren pagades en l’exercici de 2011, per un import de 5.721.915 
euros, es van pagar fora del termini legal que estableix l’article 4 de l’LMOC. En 
l’import pendent de pagament a 31 de desembre de 2011, un total de 25.743.080 
euros estaven dins el termini legal i 8.793.835 euros corresponien a factures 
incloses en la nota 15.4 de la memòria relativa als ajornaments que en el moment 
del tancament sobrepassen el termini màxim legal, tal com detallem en l’apartat 
5.8.b de l’Informe. 

- Els traspassos es produeixen principalment entre els epígraf “Immobilitzat 
material” i “Inversions immobiliàries”. Hem revisat un import de 68.310.872 
euros, cosa que representa un 86,3% del total, d’on concloem que s’han fet de 
manera adequada. Se segueix el criteri d’efectuar els corresponents a les 
infraestructures ferroviàries el dia de la signatura de l’acord específic de posada a 
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disposició de FGV, mentre que els imports de les certificacions finals d’obra o de 
les liquidacions definitives es traspassen quan aquestes es produeixen. 

En la línia 1 d’Alacant, l’immobilitzat material no traspassat correspon 
principalment a les obres en curs de la variant ferroviària de la Finca Adoc del 
túnel de la Serra Grossa, que quan s’acabe permetrà el desdoblament de la via que 
ara transcorre per la costa, i al valor de l’obra executada corresponent al pàrquing 
de l’avinguda de l’Estació, la licitació de la concessió de la qual s’ha produït 
durant l’any 2012. 

En els soterraments de Benimàmet i Alboraia l’immobilitzat material no 
traspassat correspon a l’execució del desmuntatge de les vies en superfície i a 
l’execució d’un complementari d’obra civil de millores en l’edifici de l’estació 
Palmaret i d’altres obres d’adequació a l’entorn, respectivament. 

- La revisió de les amortitzacions de tots dos epígrafs ha posat de manifest la 
correcció i uniformitat del seu càlcul. Hem observat, no obstant això, que els 
criteris d’amortització figuren ne la nota de la memòria 4.2, “Immobilitzat 
material”, mentre que seria més consistent amb els comptes formulats que 
figurassen en la nota 4.4, “Inversions immobiliàries”. 

f) Inventari de patrimoni i assegurances 

Hem comprovat que el GTP porta un inventari de patrimoni per a cada infraestructura 
reflectida en el seu balanç, però no els ha pas inscrit en el Registre de la Propietat ni ha 
comunicat aquest inventari a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, de 
manera que no s’integren en l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat, 
circumstància que no s’ajusta al que disposa l’article 16.3 de l’LPGV. 

Amb relació als terrenys alliberats en superfície amb motiu dels soterraments de 
Benimàmet i Alboraia, el GTP té previst de promoure l’aprovació d’una norma jurídica 
que dispose de manera expressa que aquells s’incorporen al patrimoni de l’Entitat, tot i 
que aqueixa incorporació no s’ha produït. 

Hem comprovat que el GTP no manté assegurades ni les seues obres d’infraestructura 
ni la resta de béns immobles, encara que té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil 
i patrimonial derivada de la seua activitat. 

g) Convenis pendents de liquidar amb el sector públic local per execució d’obres 

Al tancament de l’exercici de 2011, l’entitat GTP té registrats en el seu actiu deutes de 
l’Ajuntament de València i de l’Empresa de Gestió Urbanística i Serveis d’Alboraia, 
SLU (EGUSA), empresa municipal de l’Ajuntament d’Alboraia, originats per 
l’aplicació de protocols i convenis de construcció i finançament d’infraestructures, per 
un import conjunt de 113.158.455 euros, dels quals un total de 5.302.207 euros, 
corresponen a despeses financeres. 
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En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que es compleixen les 
condicions per al reconeixement comptable d’aquests actius, car és probable que es 
produesquen fluxos econòmics en el futur. No obstant això, hi ha dubtes respecte al 
moment i a la quantia que s’ha de cobrar, a causa que els convenis no varen garantir el 
finançament amb ingressos certs, sinó amb expectatives d’ingressos futurs de caràcter 
urbanístic subjectes a tramitacions legals complexes que afecten els imports i les dates 
de realització, molt condicionades per la situació econòmica actual. 

En aquest context, s’han revelat indicis de deterioració que ocasionen un endarreriment 
en els cobraments i determinen que és probable una reducció de l’import recuperable. 
En aquest sentit, en aplicació de l’apartat 2.1.3 de la norma de registre i valoració 9a del 
PGC, l’entitat GTP hauria d’haver fet una estimació formal de la deterioració 
esmentada, mitjançant informes tècnics i urbanístics actualitzats que sostinguen la 
viabilitat dels ingressos prevists. 

L’Ajuntament de València deu la quantitat de 84.953.116 euros per dos convenis signats 
amb el GTP, derivats de l’execució de les infraestructures d’accés i connexió viària de 
la ciutat amb el port de València, en la zona de l’Albereda i l’avinguda de França, en 
l’àmbit anomenat “sector del Grau”, i les del soterrament de Benimàmet, com analitzem 
tot seguit: 

- El dia 28 de setembre de 2007 se signà un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de València per al desenvolupament del “sector del Grau” i s’establí 
que el finançament del cost real de l’actuació el suportaria el GTP, malgrat que el 
100% d’aquest l’Ajuntament el retornaria. 

Una vegada executades les obres, el 23 de desembre de 2009, es va formalitzar 
l’acta de cessió per part del GTP a l’Ajuntament. Per aquesta raó, es comptabilitzà 
una baixa en l’epígraf “Existències”, per un import de 38.022.266 euros, com 
s’indica en l’apartat 5.6 de l’Informe. En aquest context, amb data 31 de desembre 
de 2009 hom emeté una factura a l’Ajuntament per un import de 45.945.480 
euros. 

Hem comprovat que a la quantitat esmentada s’han agregat en els anys 2010 i 
2011 1.128.218 i 1.442.084 euros per l’estimació de les despeses financeres 
suportades pel GTP i imputables al conveni, raó per la qual l’import global 
comprès en l’epígraf “Deutors comercials no corrents” de l’actiu del balanç a 31 
de desembre de 2011 puja a un total de 48.515.783 euros. 

D’acord amb el conveni, l’Ajuntament no pagarà fins que no s’impose un cànon 
d’urbanització als propietaris del futur “sector del Grau” o a l’urbanitzador que en 
el seu dia se seleccione. I això sense perjudici que s’establesca qualsevol altra 
fórmula que l’Ajuntament considere adequada i sense perjudici que les 
administracions concernides puguen obtenir en qualsevol moment fons de 
finançament extern. 
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En la fiscalització realitzada s’ha revelat que, a diferència del que va passar en 
l’exercici de 2010, l’Ajuntament no ha signat la presa de coneixement del cost 
real suportat pel GTP mostrat en la liquidació provisional del conveni lliurada, 
relativa a 31 de desembre de 2011, en què es mostra un increment de 1.442.084 
euros respecte a l’exercici anterior. 

- En data 18 de gener de 2005 es va signar un protocol entre la conselleria 
competent en matèria de transports i l’Ajuntament de València per al 
desenvolupament de les actuacions de modificació de la rasant i urbanització en 
superfície de l’estació de Benimàmet i els seus voltants, que donà lloc, després 
dels estudis corresponents, a un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el 
GTP, de data 5 d’octubre de 2007, que estima una inversió total prevista de 
66.400.000 euros. 

El conveni estableix que el GTP anticipa l’execució de les obres i el seu 
finançament, i recuperarà el cost total de la urbanització en superfície i la càrrega 
de soterrament que correspon assumir als propietaris del futur “sector de 
Benimàmet”, i també el 50% restant del cost de la infraestructura, mitjançant una 
aportació de l’Ajuntament amb càrrec als recursos econòmics derivats de les 
parcel·les edificables que reba en compensació de l’excedent d’aprofitament i dels 
cànons d’urbanització, imports que es transferiran en el termini màxim de sis 
mesos des que s’ingressen en la tresoreria municipal. 

Aquest ingrés no es pot produir fins que no s’aprove la reparcel·lació, s’aliene 
l’excedent d’aprofitament i es cobre, i es tramite i s’aprove l’ordenança municipal 
corresponent que regule els cànons. 

En virtut del que disposen les clàusules 7a i 9a del conveni formalitzat, fins que 
no transcórrega el termini de garantia de les obres, circumstància que no s’havia 
produït en la data del tancament de l’exercici de 2011, i no es generen els recursos 
econòmics mencionats en el paràgrafs anterior, no s’aprovarà la liquidació 
econòmica final, moment en què es garantirà la recuperació pel GTP de les 
quantitats, incloses les despeses financeres corresponents. 

En data 31 de desembre de 2011 respecte a les obres finalitzades, el GTP ha 
comptabilitzat la xifra de 36.437.333 euros, dels quals 549.070 euros corresponen 
a despeses financeres, en l’epígraf “Crèdits a tercers. Administracions públiques” 
de l’actiu no corrent, i incrementen l’epígraf “Subvencions donacions i llegats 
rebuts” de l’agrupació “Patrimoni net”, per l’import net. 

Pel que fa a la societat mercantil EGUSA, de titularitat de l’Ajuntament d’Alboraia, 
hem comprovat que deu un total de 28.205.339 euros, derivats de les obres del projecte 
de soterrament de la línia 3 de FGV al seu pas per Alboraia, com veiem seguidament: 

- En data 11 de maig de 2005 es va signar un protocol entre la conselleria 
competent en matèria de transports i l’Ajuntament d’Alboraia per a portar a cap 
diverses actuacions entre les quals es troba el soterrament de la línia 3, incloent-hi 
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la nova estació de Palmaret, el qual establia que l’entitat local o EGUSA 
aportarien el 50% de la inversió i que la disponibilitat econòmica necessària per a 
atendre aquest compromís s’acreditaria mitjançant consignació pressupostària o 
cessió de solars, de manera que, una vegada acabades les obres, tots aquells 
elements de caràcter urbà que no estiguen afectes a l’explotació ferroviària es 
lliurarien a l’Ajuntament d’Alboraia per a ús públic. 

Posteriorment, el dia 1 de desembre de 2006, el GTP i EGUSA van signar un 
conveni de participació en el finançament per a dur a terme les obres esmentades. 
El cost inicial previst d’aquestes obres fou 68.191.871 euros. Aquesta entitat és 
comprometia a pagar l’import de les certificacions emeses dins els noranta dies 
següents a l’aprovació d’aquestes, a presentar avals bancaris a primer requeriment 
per 21.900.000 euros, i també a atribuir com a càrrega urbanística de tres sectors 
—S-1, S-2 i S-4— un import de 14.000.000 d’euros, que en cas de no poder-se 
repercutir en els terminis prevists, també s’obligava a pagar. 

En la mesura en què el conveni no s’estava complint en els termes acordats, el 
gener de 2009, per tal de garantir el finançament de l’entitat local, el GTP va 
substituir aquests avals mitjançant tres pagarés per import de 7.500.000 euros, que 
es cobraren aquell any, i EGUSA constituí una segona hipoteca unilateral sobre 
determinada parcel·la urbana, per import de 14.400.000 euros i amb venciment el 
15 de gener de 2012. Hem comprovat que el GTP no va acceptar l’escriptura i els 
seus efectes, en el termini establit d’un mes, i per tant perdé aquesta garantia. 

Hem comprovat que del deute d’EGUSA corresponent al 50% del cost real de les 
obres, per un import de 34.542.080 euros, figuren pendents de cobrar en l’epígraf 
“Crèdits a tercers. Administracions públiques” de l’actiu no corrent, la quantitat 
de 28.205.339 euros, de la qual un total de 2.182.835 euros corresponen a 
despeses financeres recuperables comptabilitzades al tancament de l’exercici de 
2011. 

Amb motiu de les eleccions municipals que tingueren lloc el maig de 2011, i el 
corresponent canvi en l’equip de govern en l’Ajuntament d’Alboraia, els 
responsables del GTP s’assabentaren de les dificultats de la societat mercantil 
EGUSA per a fer front a les obligacions derivades del conveni. En aquest sentit, 
no tenim constància de l’existència d’actes de la comissió de seguiment que 
estableix la clàusula V del conveni. 

5.6 Existències 

El quadre següent detalla, amb les xifres expressades en euros, la composició i el 
moviment de les diferents actuacions que componen l’epígraf “Existències”: 

  



̭유

Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat. Exercici de 2011 

- 350 - 

Actuació 
Saldo a 

31/12/2010 
Altes Baixes Traspassos  

Saldo a 
31/12/2011 

Circuit de Fórmula 1 24.987.245 3.625 0 0 24.990.870 

Parc logístic de Riba-roja 22.789.505 50.689 (60.921) 0 22.779.273 

Pàrquing estació mercat 10.484.416 663.850 0 860.538 12.008.804 

Actua. logístiques Alacant 190.556 11.440 0 0 201.996 

Acomptes a proveïdors 179.883 0 0 0 179.883 

Total cost 58.631.605 729.604 (60.921) 860.538 60.160.826 

Quadre 9 

La fiscalització que hem dut a terme ha revelat la pràcticament nul·la rotació de les 
existències a causa de les circumstàncies que enumerem tot seguit, amb relació a tres de 
les actuacions del GTP. 

a) Circuit de Fórmula 1 

El Decret 3/2007, de 14 de març, de Presidència de la Generalitat, va assignar a la 
Conselleria d’Infraestructura i Transport la competència per a executar, per mitjà del 
GTP, el desenvolupament de les actuacions necessàries d’execució de les 
infraestructures d’accés i connexió viària a la ciutat i al port de València, per mitjà de la 
prolongació de l’Albereda, l’avinguda de França i la dàrsena interior del port, com 
també els equipaments i les instal·lacions complementàries per a realitzar, en aquest 
àmbit, un circuit urbà que acollís la celebració del Gran Premi de Fórmula 1. 

En el marc d’aquesta actuació el GTP ha invertit per un import de 83.342.868 euros, 
dels quals 38.022.266 euros es corresponen amb les obres d’accés i connexió viària de 
la ciutat amb el port de València en l’àmbit anomenat “sector del Grau” i estan pendents 
de cobrar per mitjà d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de València, tal 
com detalla l’apartat 5.5.g de l’Informe. 

Amb relació a l’import restant, que puja a un total de 45.320.602 euros, hem comprovat 
que la xifra de 20.333.358 euros ha estat registrada com a inversions immobiliàries, com 
detalla l’apartat 5.5 de l’informe, mentre que 24.987.244 euros s’han registrat com a 
existències, segons el detall següent, amb les quantitat expressades en euros: 
 

Inversió Import 

Condicionament de la Marina Joan Carles I 14.538.877 

Jardineria i mobiliari urbà permanent i mòbil 5.616.383 

Projecte del circuit 2.200.335 

Despeses financeres activades 1.322.167 

D’altres conceptes 1.309.482 

Total 24.987.244 

Quadre 10 
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El conseller d’Infraestructures i Transport va resoldre, en data 11 de setembre de 2007, 
que el GTP recuperàs les dues inversions mencionades, amb càrrec a la futura 
explotació de les connexions d’accés al port i altres que resulten beneficiats per les 
obres que porta a cap la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

Hem comprovat que, malgrat les gestions que ha efectuat el GTP per fer efectiu l’acord 
esmentat concretant un compromís explícit de finançament, aquest no s’ha produït. En 
aquest context, aplicant el principi de prudència, no s’ha comptabilitzat cap ingrés en 
relació amb les mencionades inversions. 

En la mesura en què aquestes inversions, una vegada acabades, s’han lliurat, de fet, a 
l’ús general, el GTP les hauria de donar de baixa en l’epígraf “Existències” de l’actiu 
del balanç, amb càrrec a l’epígraf “Variació d’existències de productes acabats i en curs 
de fabricació” del compte de pèrdues i guanys, ja que no compleixen pas amb tots els 
requisits que determina el marc conceptual del PGC per a tenir la condició d’actiu, car 
no li correspon la seua titularitat ni el seu control econòmic. 

b) Terrenys i obres d’urbanització de la fase 2 del parc logístic de Riba-roja de Túria 

Corresponen al valor d’adquisició i els costs d’urbanització dels terrenys que integren 
l’actuació “Fase 2 del parc logístic de Riba-roja”, destinats a la venda, fora de la 
parcel·la identificada com a M2, que es comptabilitza en l’epígraf “Inversions 
immobiliàries” perquè està destinada a un aparcament de vehicles pesants. L’any 2011 
va quedar deserta la licitació d’aquesta parcel·la. 

Hem comprovat que en els darrers tres exercicis no s’han venut parcel·les, de manera 
que la superfície total no alienada representa, al tancament de l’exercici de 2011, el 
61,4% de la total disponible. 

El saldo d’aquestes existències i el de les actuacions logístiques d’Alacant es troben 
registrats en la partida “Matèries primeres i aprovisionaments” del balanç, encara que, si 
atenem a la seua naturalesa i tenint en compte el que preveu l’adaptació sectorial del 
PGC a les empreses immobiliàries, caldria registrar-los com a productes en curs o 
acabats, cosa que afectaria al tractament de la variació d’existències. 

c) Aparcament de l’estació Mercat de la línia 2, València 

El projecte “Línia T2 del metro de València, tram Xàtiva-línia T4. Infraestructura de 
l’estació Mercat” engloba tant infraestructures ferroviàries com un aparcament 
subterrani i altres obres d’urbanització de la superfície per a lliurar-los posteriorment a 
l’Ajuntament de València amb destinació a l’ús públic. 

En aquest context, en l’exercici de 2007 es va signar un protocol de col·laboració amb 
la conselleria competent en matèria de transports, i l’any 2008 el GTP i l’Ajuntament 
de València formalitzaren un conveni de col·laboració per a integrar un aparcament 
subterrani a l’estació del Mercat Central de la línia T2 del metro de València, 
mitjançant el qual l’Ajuntament es compromet a retornar a l’Entitat el sobrecost que 
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implica la implantació d’aquest aparcament, que té un valor estimat de 13.400.000 
euros. 

Seguint la recomanació que ha fet la Sindicatura de Comptes en informes corresponents 
a exercicis anteriors, al tancament de l’exercici de 2011, el GTP ha quantificat el cost 
de l’execució d’obra que correspon a l’aparcament en 11.010.014 euros i ha traspassat 
l’increment respecte al cost al tancament de l’exercici anterior, per la xifra de 860.538 
euros, de l’epígraf “Immobilitzat material” a l’epígraf “Existències”, tots dos de l’actiu 
del balanç. 

El conveni estableix que el pagament de les obres a GTP per part de l’Ajuntament i el 
seu posterior lliurament a l’entitat local amb destinació a l’ús públic, es produirà en un 
sol acte, per part de l’adjudicatari del contracte municipal d’explotació de l’aparcament, 
en el moment de realitzar l’acta de recepció de les obres, que encara no s’ha produït. 

El conveni també estableix que el valor estimat inicial es pot veure modificat a l’alça o 
a la baixa pel normal desenvolupament dels treballs i la seua tramitació administrativa. 
En cas que siga a l’alça, requereix l’autorització de l’Ajuntament. 

Hem comprovat, tanmateix, que tot i no tenir constància de l’autorització expressa per 
l’Ajuntament, el GTP ha anat incrementant a l’alça el sobrecost real per l’import de les 
despeses financeres imputables a aquesta actuació, ja que entén que formen part del seu 
normal desenvolupament. El seu import acumulat és de 998.790 euros, dels quals 
663.850 euros corresponen a l’exercici de 2011. 

En el mateix sentit, GTP ha ubicat adequadament l’activació d’aquestes despeses 
financeres dins el marge financer, però ha incrementat indegudament en la xifra de 
663.850 euros els epígrafs del compte de pèrdues i guanys “Aprovisionaments” i 
“Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació”, que segons la 
normativa comptable, no admeten moviments per aquest concepte. 

5.7 Despeses d’explotació 

L’apartat 5.6 de l’Informe mostra el resultat de la fiscalització de les despeses 
d’explotació dels epígrafs del compte de pèrdues i guanys “Variació d’existències de 
productes acabats i en curs de fabricació” i “Aprovisionaments”, i l’apartat 5.5 conté el 
corresponent als epígrafs “Amortització de l’immobilitzat” i “Deterioració i resultats 
per alienació d’immobilitzat”. 

Amb relació a l’epígraf “D’altres despeses d’explotació” que ha estat fiscalitzat, el 
quadre següent en presenta un detall de la variació i composició, amb les xifres 
expressades en euros: 
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D’altres despeses d’explotació 2011 2010 Variació 

Serveis exteriors 4.554.515 6.030.662 (24,5%) 

    Arrendaments i cànons 130.878 131.663 (0,6%) 

    Reparacions i conservació 1.608.075 1.408.437 14,2% 

    Serveis de professionals independents 2.144.572 3.615.520 (40,7%) 

    Primes d’assegurances 121.187 143.098 (15,3%) 

    Serveis bancaris i similars 9.080 1.325 585,5% 

    Publicitat, propaganda i relacions públiques 146.646 131.344 11,7% 

    Subministraments 45.192 45.274 (0,2%) 

    D’altres serveis 348.886 554.001 (37,0%) 

Tributs 0 560 (100,0%) 

Total 4.554.515 6.031.222 (24,5%) 

Quadre 11 

La significativa disminució s’ha degut, en general, a la menor activitat de licitació i 
execució d’obres durant l’exercici de 2011, ja que el compte “Serveis de professionals 
independents” registra part del cost de les direccions d’obra i de qualitat a conseqüència 
que el GTP el compensa facturant als adjudicataris un percentatge del seu cost, que és 
comptabilitzat en l’epígraf “D’altres ingressos d’explotació”. En aquest context, la 
disminució observada en tots dos conceptes ha estat correlativa. 

Aquesta disminució seria major si no s’hagués produït un augment d’obres acabades 
pendents d’explotació, que ha comportat un increment de 514.386 euros, en termes 
absoluts, en el cost del manteniment de les infraestructures ferroviàries, registrat dins el 
compte “Reparacions i conservació”. 

La fiscalització que hem portat a cap ha atès el 38% de l’import total de l’epígraf i ha 
revelat les circumstàncies següents: 

- Hem observat determinats incompliments de la normativa sobre contractació 
relacionats amb contractes menors, que són analitzats en l’apartat 6.7 de 
l’Informe. 

- En la pràctica totalitat de les factures revisades no consta la data d’entrada en el 
segell de registre d’entrada ni s’indica el nom del responsable que signa 
l’acceptació de la despesa. 

5.8 Proveïdors i creditors 

El quadre següent mostra, amb les xifres expressades en euros, un detall dels deutes a 
curt i llarg termini amb els subministradors dels béns i serveis de l’Entitat que 
corresponen a la categoria de dèbits i partides per pagar: 
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Concepte 2011 2010 Variació 

Proveïdors 1.466.418 6.334.213 (76,8%) 

Creditors varis 5.741.546 11.705.486 (50,9%) 

Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini 3.372.295 52.688.054 (93,6%) 

Proveïdors d’immobilitzat a curt termini 211.865.122 165.206.423 28,2% 

Total 222.445.381 235.934.176 (5,7%) 

Quadre 12 

La fiscalització que hem dut a terme ha revelat les circumstàncies següents: 

a) Proveïdors d’immobilitzat 

Els saldos amb proveïdors d’immobilitzat es troben registrats en les partides “D’altres 
passius financers” dels epígrafs de deutes, de les agrupacions passiu no corrent i passiu 
corrent, segons el seu venciment, respectivament. 

El quadre següent mostra, amb les xifres expressades en euros, un detall, en data 31 de 
desembre de 2011, de l’import total dels deutes a curt i llarg termini amb proveïdors 
d’immobilitzat, per unitat d’explotació, distingint segons la naturalesa real del titular i 
la provisió d’interessos: 

Concepte 
Entitats 
financeres 

Proveïdor 
Provisió 

d’interessos 
Total 

Línia T2 València 49.584.072 5.625.497 1.046.691 56.256.260 

Soterrament Benimàmet 40.567.803 4.926.978 147.462 45.642.243 

Línia 1 Alacant 23.192.813 16.777.391 125.954 40.096.158 

Soterrament Alboraia 24.895.754 3.105.326 (815.492) 27.185.588 

Línia 2 Alacant 7.870.793 11.977.826 340.201 20.188.820 

Circuit Fórmula 1 12.203.368 0 (233.356) 11.970.012 

Tramvia de la Marina 9.112.471 1.116.497 390.309 10.619.277 

Estació Marítima de Dénia 0 2.411.343 0 2.411.343 

Port pesquer Vinaròs 0 704.253 0 704.253 

D’altres 33.849 129.614 0 160.463 

Total 167.460.923 46.774.725 1.001.769 215.237.417 

Quadre 13 

Hem comprovat que nombrosos proveïdors d’immobilitzat que tenen pactat un 
ajornament legal del cobrament l’anticipen cedint el deute i el risc d’insolvència a 
entitats financers mitjançant operacions anomenades de facturatge sense recurs; el GTP 
en pren nota, de manera que al seu venciment només han de ser pagades a aquestes 
entitats financeres. 
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En l’exercici de 2011 el Consell d’Administració del GTP va autoritzar signar 
documents de reconeixement i ajornament per un any de part dels deutes que es 
trobaven cedits a les entitats i no es podien pagar al seu venciment a conseqüència dels 
greus problemes de liquiditat del GTP, per un import total de 94.117.610 euros, amb el 
consegüent increment dels costs financers. 

En la mesura que la circumstància descrita en el paràgraf anterior implica que el GTP 
està rebent finançament d’una entitat financera, i atès que el marc conceptual de la 
comptabilitat obliga que les operacions es registren segons la seua realitat econòmica, 
el dit import s’hauria d’haver comptabilitzat en la partida del “Passiu corrent”, deutes 
amb entitats de crèdit, tal com ho estableix la consulta 10 del BOICAC 38. 

D’altra part, els deutes amb els proveïdors d’immobilitzat que tenen pactat un tipus 
d’interès contractual o amb venciment a llarg termini no es valoren pel seu cost 
amortitzat ni s’imputen les despeses aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu, tal 
com estableix el PGC, a pesar que així ho indica la nota 4.6.b, “Passius financers de la 
memòria”. No obstant això, hom no considera significativa la importància relativa de 
no aplicar el criteri de valoració establit. 

b) Ajornaments de pagament que superen el termini màxim legal 

La nota 15.4 de la memòria del GTP conté la informació indicada en la resolució de 29 
de desembre de 2010, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en relació 
amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials que incorpora 
també els proveïdors d’immobilitzat que no tenen clàusules legals d’ajornament. Amb 
relació a aquesta informació, destaquem les circumstàncies següents: 

- Hem comprovat que en l’exercici de 2011 el 87,6% dels pagaments a proveïdors i 
creditors s’ha fet superant el termini màxim legal que estableix l’article 4 de 
l’LMOC. 

- Hem comprovat que la informació s’ha elaborat prenent un període de cinquanta 
dies com a termini legal aplicable en l’exercici de 2011. No obstant això, el 
termini legal aplicable en l’exercici de 2011 és de 85 dies, tal com estableix la 
disposició transitòria 2a de l’LRMOC, d’aplicació als contractes privats. 

En aquest sentit, si s’hagués calculat correctament, el percentatge de pagaments 
que sobrepassen el termini màxim legal passaria de l’esmentat 87,6% al 64%; al 
mateix temps el termini mitjà ponderat excedit de pagaments que figura en la 
memòria passaria de 69,09 dies a 48,49 dies. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

En virtut del que disposa l’article 72.3 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de 
Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la 
Generalitat Valenciana, la contractació del GTP és subjecta a la legislació de contractes 
del sector públic, amb la consideració de poder adjudicador, perquè es tracta d’una 
entitat amb personalitat jurídica pròpia, que, si bé no és Administració pública, ha estat 
creada específicament per a satisfer necessitats d’interès general que no tenen caràcter 
industrial o mercantil, d’acord amb el que disposa l’article 3.3.b de l’LCSP. 

En conseqüència, en la preparació dels contractes el GTP ha de seguir les regles que 
estableix l’article 137 de l’LCSP, mentre que pel que fa a l’adjudicació d’aquests s’ha 
d’aplicar el que estipula l’article 190 de l’LCSP per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada i en l’article 191 de l’LCSP per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. I això amb independència de les regles que estableix l’LCSP aplicables a 
tot el sector públic. 

En una gran part de l’exercici de 2001 la contractació en les entitats que formen part del 
sector públic es trobava subjecta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic, que fou derogada en data 16 de desembre de 2011 en ocasió de l’entrada 
en vigor del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es va aprovar 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

En aquest context, en la mesura en què l’aprovació d’un text refós no implica una 
innovació en el règim jurídic anterior, sinó que es tracta d’una mera reordenació o 
refosa de normes vigent amb anterioritat, a fi de facilitar la lectura de l’Informe, hem 
optat perquè les referències legals que introduïm en aquest apartat de l’Informe remeten 
als articles del text refós de l’LCSP vigent actualment, amb independència que en els 
expedients revisats les referències es fan al text original de l’LCSP. 

6.2 Instruccions de contractació i perfil de contractant 

En data 1 de maig de 2008 el Consell d’Administració del GTP va aprovar, en virtut del 
que disposa l’article 191.b de l’LCSP, unes instruccions de contractació d’obligat 
compliment intern per les quals es regulen els procediments de contractació de l’Entitat 
no subjectes a regulació harmonitzada. 

Posteriorment, en ocasió de l’entrada en vigor del 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, el Consell d’Administració en va modificar el contingut. 

La disposició final setzena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, que 
va entrar en vigor el 6 de març de 2011, modificà l’LCSP, modificació que afectà 
principalment el règim de modificació dels contractes establint una regulació més 
restrictiva i alhora més clara i precisa de les condicions de modificació dels contractes, 
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aplicable als contractes pendents d’adjudicació a la data d’entrada en vigor del text 
legal. 

Les instruccions de contractació no es van adaptar a la modificació esmentada en el 
paràgraf anterior fins al dia 16 de gener de 2012, data en què la Direcció General 
n’aprovà una modificació del contingut per adaptar-les també al que disposa el Decret 
Llei 1/2011, de 30 de setembre del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, modificació que el 
Consell d’Administració va ratificar el 29 de març de 2012. 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem analitzat la normativa vigent i hem establit 
els criteris respecte al contingut mínim de les instruccions de contractació que exigeix 
l’LCSP els quals aplega la Guia de fiscalització de les instruccions de contractació —
publicada en la seu electrònica d’aquesta Institució—, en la secció 803 del Manual de 

fiscalització. 

En informes de fiscalització d’exercicis anteriors es va posar de manifest l’existència de 
determinades circumstàncies, amb relació al compliment de la normativa aplicable i 
millores en el seu contingut. El seguiment efectuat en la present fiscalització ha revelat 
les circumstàncies següents: 

- El contingut de l’apartat 3 de la regla 15 de les instruccions de contractació és 
contrari al que disposa l’article 9 de l’LMOC —norma que és legislació bàsica—, 
el qual declara la nul·litat de les clàusules d’ajornament mitjançant pacte entre les 
parts per sobre dels terminis i les dates que aquesta estableix. 

- L’Entitat no ha regulat de manera detallada els principis d’igualtat i no-
discriminació que comporta l’exigència d’una descripció no discriminatòria de 
l’objecte del contractes, igualtat d’accés per als operadors econòmics dels estats 
membres de la Unió Europea i la no-discriminació informativa dels licitadors. 

Independentment de les circumstàncies anteriors, a fi de millorar el contingut de les 
instruccions de contractació, considerem oportú de fer les recomanacions següents, que, 
si bé no són obligatòries legalment, contribuirien a millorar la gestió contractual. 

- Hauria de constar, de manera expressa, en les instruccions la signatura hologràfica 
o electrònica per raons de seguretat jurídica i atès el principi de transparència. 

- Recomanem que, atès que en les instruccions de contractació consta expressament 
que la modificació de contractes es pot produir sempre que els plecs prevegen 
aqueixa possibilitat, la regla 28a de les instruccions hauria de precisar que, en 
aquest cas, els plecs han de declarar de manera precisa, clara i inequívoca les 
condicions en què hom podrà modificar el contracte; han de detallar l’abast i els 
límits de la modificació, i indicar el percentatge del preu del contracte a què, com 
a màxim, pot afectar la modificació i també el procediment que cal seguir per a 
modificar el contracte. 
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- Recomanem que les instruccions de contractació tinguen en compte el que 
estableix l’article 27 de l’LCSP quant al fet que la perfecció dels contractes es 
produeix amb la seua formalització. 

D’altra part, la revisió i comparació de la informació del perfil de contractant de la seu 
electrònica de l’Entitat, del Registre de Contractes i de la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat han revelat, pel que fa al compliment de la normativa, les circumstàncies 
següents: 

- L’Entitat no publica en el perfil de contractant les licitacions que superant 
50.000 euros i no estant subjectes a regulació harmonitzada es realitzen mitjançant 
el procediment negociat sense publicitat, i per tant incompleix el que estableix 
l’article 191.c de l’LCSP. 

- En el 81% dels 16 contractes que en 2011 foren comunicats al Registre de 
Contractes, aquesta comunicació es va fer fora del termini que estableix l’Ordre 
de 22 de maig de 2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

- Hem observat que el contracte corresponent a l’expedient E11/20 no es va 
comunicar al Registre de Contractes; per tant, també en açò s’ha incomplit el que 
disposa l’esmentada Ordre de 22 de maig de 2011. 

Considerem oportú de recomanar, d’altra part, que els documents publicats en el perfil 
de contractant siguen signats electrònicament a fi de millorar les garanties que preveuen 
l’LCSP i l’LAECSP. 

6.3 Contractes adjudicats i fiscalització realitzada 

El quadre següent mostra un detall dels contractes adjudicats en l’exercici de 2011 per 
tipus i procediment d’adjudicació. L’informe de gestió que acompanya els comptes 
anuals en conté la descripció completa. 

Tipus de contractes  
Procediment 
d’adjudicació 

Import de l’adjudicació 
en euros (IVA exclòs) 

Nombre 

Obres 
Obert 

Negociat 

3.511.300 

4.329.854 

44,8% 

55,2% 

2 

2 

50,0% 

50,0% 

 Subtotal 7.841.154 100,0% 4 100,0% 

Subministraments Obert 81.923 100,0% 1 100,0% 

 Subtotal 81.923 100,0% 1 100,0% 

Serveis 
Obert 

Negociat 

630.697 

59.000 

96,0% 

4,0% 

11 

1 

91,7% 

8,3% 

 Subtotal 689.697 100,0% 12 100,0% 

Total 8.612.774 100,0% 17 100,0% 

Quadre 14 
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El treball que hem dut a terme ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les diverses fases de preparació, 
selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, com 
també els documents justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i la 
seua valoració en els procediments que ho requeresquen. També hem comprovat que la 
tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen les instruccions de contractació 
del GTP. 

Com a conclusió de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació, hem observat 
els incompliments rellevants de la normativa jurídica aplicable compresos en l’apartat 
3.2 de l’Informe. 

En els apartats següents detallem aquests incompliments i en resumim d’altres que no 
considerem rellevants; també hi formulem una sèrie d’observacions que els 
responsables del GTP han de tenir en compte. 

6.4 Fiscalització dels contractes d’obres 

En l’anàlisi de l’adequada tramitació dels contractes d’obres adjudicats i vigents en 
l’exercici de 2011 hem seleccionat la mostra de contractes següent, que representen un 
91% de l’import total adjudicat, amb les xifres expressades, en euros: 

 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import de 

l’adjudicació 

E07/40C Negociat Obres complementàries de la variant ferroviària 
de la línia 1 en el tram Finca Adoc: passeig litoral 
Serra Grossa d’Alacant (fase 1: r.c. de regates-
promontori) 3.758.373 

E11/07 Obert Obres de “desmuntatge d’instal·lacions 
ferroviàries en superfície després del soterrament 
de les vies de FGV a Benimàmet i actuacions 
complementàries” 1.193.000 

E11/11 Negociat Obres accessòries a la nova zona pesquera i 
industrial en el port de Vinaròs (Castelló) 571.480 

E11/17 Obert Obres d’equipament i instal·lacions de 
l’aparcament de l’av. l’Estació 2.318.300 

Total revisat 7.841.153 

Quadre 15 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies desenvolupades al 
començament de cadascun dels expedients de contractació d’obres examinats, s’ha 
posat de manifest les circumstàncies següents: 
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- En els expedients E07/40C i E11/11, tramitats mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat, no s’ha publicat la informació relativa a la licitació en el 
perfil de contractant, contràriament al que disposa l’article 191.b de l’LCSP. 

- En els expedients E11/07 i E11/17, no s’ha formalitzat l’informe del servei jurídic 
relatiu al plec tipus de contractes d’obra que ha de ser previ a l’aprovació per 
l’òrgan de contractació, tal com estableix la regla 28a de les instruccions de 
contractació. 

No es publica tampoc en aquests dos expedients la composició de la mesa de 
contractació en el perfil de contractant, amb una antelació de set dies respecte a la 
reunió que s’ha de fer per a avaluar la documentació de caràcter general que els 
licitadors han de presentar, conformement al que estableix la regla 36a de les 
instruccions. L’Entitat considera que aquesta mesa té caràcter de permanent i que 
la seua composició ja s’ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun dels expedients 
analitzats i de formalització dels contractes permet posar de manifest les circumstàncies 
següents: 

- El contracte complementari corresponent a l’expedient E07/40C, tramitat per un 
procediment negociat sense publicitat, s’ha adjudicat al mateix adjudicatari del 
contracte primitiu, malgrat que requeria un procediment amb concurrència 
d’ofertes. 

De l’anàlisi de l’expedient no es pot concloure que l’aplicació de l’article 171.b de 
l’LCSP siga justificada, per tal com no s’hi observa que hi haja cap circumstància 
que un poder adjudicador diligent no pogués haver previst i que faça necessari de 
formalitzar el corresponent contracte complementari per a executar les obres tal 
com estaven descrites en el seu respectiu projecte o contracte sense modificar-les, 
requisit per a poder utilitzar el procediment d’adjudicació que l’Entitat ha fet 
servir. 

S’ha unificat en una mateixa fase la preparació i l’adjudicació de l’expedient 
sense que quede constància documental que hom haja determinat els aspectes 
econòmics i tècnics que s’haurien d’haver negociat ni justificació del motiu pel 
qual no se n’ha negociat pas cap. 

També s’ha incomplit el principi de publicitat de l’adjudicació que estableix 
l’article 175.a de l’LCSP (article 191.a del TRLCSP). Així mateix, s’ha incomplit 
la regla 37 de les instruccions de contractació (regla 43 de les IC vigents en 2012), 
que estableix la publicitat de la formalització en el perfil de contractant. De més a 
més, els avals d’aquest contracte complementari es van presentar després de 
signat el contracte. 
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- L’expedient E11/11 s’ha tramitat sense complir amb els següents elements 
caracteritzadors del procediment negociat sense publicitat: no s’han sol·licitat tres 
ofertes a d’altres empreses capacitades per a realitzat l’objecte del contracte, no 
consten en l’expedient els aspectes econòmics i tècnics que caldria haver negociat, 
i el plec, que no inclou pas els criteris d’adjudicació entre d’altres aspectes 
obligatoris, no s’han incorporat com a part integrant del contracte. 

En conseqüència, s’incompleixen els articles 176, 178 i 137.2 de l’LCSP, 
respectivament, i també la regla 28.2 de les instruccions de contractació. 
Altrament, no s’ha donat publicitat de l’adjudicació ni s’ha comunicat aquesta a 
l’únic licitador, amb la qual cosa s’incompleix el que estableix l’article 191 de 
l’LCSP i la regla 37a.1 de les instruccions de contractació. 

- En els procediments oberts corresponents als expedients E11/07 i E11/17 no 
queda acreditat que l’Entitat se sotmeta al principi de transparència a causa que no 
hi ha actes de la mesa de contractació per a cada acte de tràmit essencial per a la 
valoració de les ofertes. 

En concret, la documentació de caràcter general i l’obertura i examen de les 
proposicions tècniques presentades pels licitadors, prèvia a l’obertura de les 
ofertes econòmiques, no les qualifica pas la mesa de contractació, sinó el seu 
secretari i la direcció tècnica de l’Entitat, respectivament, contràriament al que 
disposa la regla 36a de les instruccions i l’apartat 10 del plec de clàusules 
administratives. 

- En la valoració de les ofertes, en els procediments oberts corresponents als 
expedients E11/07 i E11/17, el GTP incompleix la regla 36a de les seues 
instruccions de contractació, ja que no dóna prioritat als criteris que es puguen 
quantificar per referència a factors objectius i que es puguen expressar en xifres o 
percentatges. 

La ponderació dels criteris que depenen d’un judici de valor ateny el 65% de la 
puntuació total, mentre que els plecs no especifiquen ni ponderen els diferents 
subcriteris que finalment es puntuen en l’informe d’avaluació d’ofertes tècniques. 

Aquesta puntuació, d’altra banda, no queda prou motivada, puix que l’informe 
consisteix en un quadre resum, sense que es facilite a la mesa de contractació ni 
consten en els expedients els informes individuals existents que justifiquen els 
judicis de valor adoptats per a cada licitador, a pesar que la regla 36a de les 
instruccions estableix que tot expedient ha d’incloure la justificació de la selecció 
de l’oferta. 

- Amb relació als expedients E11/07 i E11/11, recomanem que el criteri anomenat 
certificats de qualitat, amb una ponderació del 3,3%, es considere com a requisit 
de solvència i no pas com a criteri d’adjudicació. 
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- En l’expedient E11/07 no hi ha constància que s’haja exigit a l’adjudicatari que 
acredite estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració 
autonòmica, contràriament al que estableixen l’article 151.2 de l’LCSP i l’article 
13.1.e de l’RLCAP. 

Pel que fa als procediments d’execució dels contractes subscrits en els expedients 
analitzats, destaquem: 

- En els expedients E07/40C, E11/07 i E11/17 no es va trametre a la Sindicatura de 
Comptes la informació a efectes estadístics i de fiscalització que és preceptiva 
segons el que estableix l’article 29 de l’LCSP. 

- En l’expedient E11/07, el director general del GTP ha aprovat la pròrroga del 
contracte per un mes i mig sense que s’haja formalitzat el document contractual 
corresponent. 

6.5 Fiscalització dels contractes de serveis 

En el marc de la fiscalització que hem dut a terme, hem revisat els contractes de serveis 
que detallem a continuació, els quals vigien en l’exercici de 2011, si bé foren adjudicats 
en exercicis anteriors. Les xifres són expressades en euros: 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

d’adjudicació 

E10/02 Obert Serveis de direcció de les obres de 
“superestructura de via, electrificació, 
senyalització, comunicacions i arquitectura i 
equipament d’estacions del soterrament de la 
línia 1 de FGV al seu pas per Benimàmet 
(València)” 829.664 

E09/10 Obert Serveis de control de qualitat de les obres de 
“variant ferroviària de la línia 1 en el tram de la 
Finca Adoc (Alacant)” 243.000 

E10/19 Obert Servei de suport per a la redacció de la 
declaració de xarxa del GTP 259.747 

Total revisat 1.072.664 

Quadre 16 

Pel que concerneix les diverses actuacions administratives prèvies desenvolupades al 
començament de cada expedient de contractació de serveis examinats, s’han posat de 
manifest les circumstàncies següents: 

- En l’expedient E10/19, en l’anunci de licitació del Diari Oficial de la Unió 
Europea, no s’han tingut en compte les eventuals pròrrogues del contracte a l’hora 
d’establir el seu valor estimat, contràriament al que disposa l’article 88 de l’LCSP. 
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- No s’ha dispost, en cap dels expedients revisats, del servei jurídic relatiu al plec 
tipus de contractes de serveis que ha de ser previ a l’aprovació per l’òrgan de 
contractació, tal com estableix la regla 28a de les instruccions de contractació. 

- No es fa referència a la determinació del valor estimat del contracte en cap dels 
plecs tipus de clàusules administratives aprovats per als diversos expedients que 
han estat revistats. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cada expedient analitzat i 
de formalització dels contractes permet de posar de manifest les circumstàncies 
següents: 

- En els tres expedients revisats, no és pas la mesa de contractació qui qualifica la 
documentació de caràcter general, sinó el seu secretari, contràriament al que 
disposen les instruccions de contractació. 

- En la valoració de les ofertes, hem comprovat que en els tres procediments oberts 
analitzats, el GTP incompleix les seues instruccions de contractació quan no dóna 
prioritat als criteris que es puguen quantificar per referència a factors objectius i 
ser expressats en xifres o percentatges, contràriament al que estableix la seua regla 
36a de les instruccions. En aquest sentit, la ponderació dels criteris que depenen 
d’un judici de valor arriba al 70% de la puntuació total. D’altra part, en els 
expedients E10/02 i E09/10 la puntuació concedida per aquests criteris no es troba 
prou acreditada. 

- En els tres expedients revisats, que corresponen a contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, la mesa de contractació ha obert en el mateix acte públic el sobre 
tècnic i econòmic, i no queda acreditat en l’expedient que la valoració dels criteris 
la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor haja estat realitzada 
prèviament a la valoració dels criteris la quantificació dels quals resulte de la mera 
aplicació de fórmules, contràriament al que disposen l’article 150.2 de l’LCSP i 
l’article 30.2 de l’RLCSP. 

- En els expedients E10/02 i E09/10, no constava la proposició tècnica de 
l’adjudicatari del contracte, raó per la qual no ha pogut ser revisada. Tampoc no 
hem pogut revisar les proposicions tècniques de la resta de licitadors en els tres 
expedients fiscalitzats, ja que han estat destruïdes o tornades. A propòsit d’això, el 
GTP s’hauria d’ajustar, pel que fa a la conservació dels seus expedients, al que 
disposa la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d’Arxius. 

- En els expedients E09/10 i E10/19 no hi ha constància que hom haja exigit a 
l’adjudicatari l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Administració autonòmica, contràriament al que disposen l’article 151.2 de 
l’LCSP i l’article 13.1.e de l’RLCAP. 

Pel que fa als procediments d’execució dels contractes subscrits en els expedients 
analitzats, es poden de manifest les circumstàncies següents: 
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- En cap dels expedients revisats no es va trametre a la Sindicatura de Comptes la 
informació a efectes estadístics i de fiscalització que és preceptiva segons l’article 
29 de l’LCSP. 

- En l’expedient E10/02 es produí una modificació del contracte per import de 
150.324 euros —cosa que representa un 18,12% del contracte original— amb 
l’objecte d’incloure la direcció d’obres de “desmuntatge d’instal·lacions 
ferroviàries en superfície després de soterrar les vies a Benimàmet i les seues 
actuacions complementàries” i la redacció del projecte d’“urbanització dels 
terrenys guanyats després de soterrar les vies de FGV a Benimàmet”. 

Aquesta modificació va dirigida a satisfer necessitats noves, no previstes en la 
documentació preparatòria del contracte inicial. No s’ha acreditat que servesca per 
a atendre circumstàncies imprevistes ni la seua necessitat s’ha justificat 
degudament en l’expedient. En conseqüència, concloem que en la formalització 
d’aquest modificat hom no ha observat els principis de publicitat i concurrència 
que estableix la normativa aplicable. 

D’altra banda, hem comprovat que no consta en l’expedient l’acta d’acceptació de 
la redacció del projecte esmentat ni el termini de lliurament d’aquest. 

- Amb relació a l’expedient E09/10, el dia 27 de gener de 2012 l’adjudicatari va 
trametre un escrit a l’Entitat on manifestava l’entrada en situació concursal, per la 
qual cosa s’ha iniciat el procediment de resolució del contracte en data 12 d’abril 
de 2012. 

6.6 Revisió dels contractes menors i de les pròrrogues 

La fiscalització dels contractes menors s’ha realitzat analitzant la tramitació dels 
contractes que enumerem seguidament, amb els imports en euros: 
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Núm. Tipus Descripció de l’objecte 
Import de 

l’adjudicació 

CM11/14 Obres 
Execució de les obres d’adequació de claraboies en la 
coberta del magatzem núm. 4 del port de València 

49.917 

CM11/15 Obres 
Execució de les obres d’adequació de claraboies en la 
coberta del magatzem núm. 5 del port de València 

49.902 

CM11/47 Serveis 
Serveis per a elaborar la guia catàleg dels ponts més 
singulars de la província d’Alacant 

24.000 

CM11/02 bis Serveis 

Serveis de redacció de l’informe jurídic de les diferents 
vies per què el GTP podria adquirir la titularitat de les 
infraestructures del soterrament d’Alboraia i 
Benimàmet 

20.000 

S/N Serveis 
Intervenció en l’expedient de la conselleria i en la 
reclamació economicoadministrativa escriptura min. 
153 

2.126 

CM11/40 Serveis 
Serveis de manteniment, conservació i neteja de la 
línia 2 del Tram d’Alacant 

23.601 

CM11/66 Serveis 
Serveis de manteniment i conservació de la línia 2 del 
Tram d’Alacant 

17.701 

CM11/12 Serveis 
Serveis de seguretat i vigilància per als magatzems 4 i 
5 del port de València 

8.256 

CM11/55 Serveis 
Serveis de seguretat i vigilància per als magatzems 4 i 
5 del port de València 

10.446 

CM11/19 Serveis 
Serveis de coordinació d’activitats empresarials en el 
centre de treball entre PK 0+392,5 i PK 1+232,00 
Estació Estels de la línia 1 d’Alacant 

24.000 

CM11/43 Serveis 
Serveis de coordinació d’activitats empresarials en el 
centre de treball de la línia 2 del tramvia d’Alacant a 
Sant Vicent del Raspeig 

10.500 

CM11/63 Serveis 
Serveis de seguretat per a l’estació Estels de la línia 1 
d’Alacant 

10.972 

CM11/68 Serveis 
Serveis de neteja per a l’estació Estels de la línia 1 
d’Alacant 

15.598 

CM11/70 Serveis 
Servei de seguretat per a l’estació Estels de la línia 1 
d’Alacant 

10.973 

Quadre 17 

En la revisió dels expedients de contractes menors s’han revelat les circumstàncies 
següents: 

- Les quanties fixades per a considerar els contracte de subministraments, serveis i 
d’altres com a menors, en les instruccions de contractació aplicables a l’exercici 
de 2011, eren de 25.000 euros; per tant, superaven el límit de 18.000 euros que 
estableix l’article 138.3 de l’LCSP. Aquesta situació s’ha esmenat en la 
modificació de les instruccions de contractació realitzada el gener de 2012. 

- Els contractes menors d’obra CM11/14 i CM11/15, per import de 49.917 i 49.902 
euros, respectivament, tenien el mateix objecte —l’adequació de les claraboies de 
les cobertes dels magatzems del port—, un contracte per al magatzem número 
quatre i l’altre per al número cinc. 
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Per l’objecte del contracte, es tracta realment d’un contracte mixt de 
subministrament i obra, l’import més significatiu del qual és el de 
subministrament, en què hem comprovat que no hi ha una substantivitat pròpia 
que en justifique l’execució separada, sinó que la unitat funcional és evident, i per 
tant s’han limitat els principis de publicitat i concurrència. 

- Els contractes menors de serveis CM11/19 i CM11/43, cadascun per import de 
15.000 euros, tenien el mateix objecte —la prestació del servei  de coordinació 
d’activitats empresarials—, un contracte per a l’estació Estels de la línia 1 
d’Alacant i l’altre per a la línia 2 d’Alacant. 

Pel que fa a aquests contractes i per raó del seu objecte i del breu període de temps 
en què han sigut promoguts, considerem que hauria sigut més adequada una 
tramitació conjunta a fi de garantir un adequat compliment dels principis de 
publicitat i concurrència. 

D’altra part, els informes de necessitat de tots dos expedients preveuen la 
possibilitat de pròrrogues de fins a un import total de 24.000 euros i un període 
d’execució de tretze mesos, circumstàncies ambdues prohibides en els contractes 
menors, tal com estableix l’article 23.3 de l’LCSP. 

- La prestació del servei de seguretat i del servei de neteja de l’estació Estels de la 
línia 1 d’Alacant la realitzaven els adjudicataris dels expedients E10/21 i E10/22 
amb contractes d’una duració de dos mesos, prorrogables fins a dotze mesos. 

Hem observat que conclosos aquests i abans d’adjudicar els expedients E11/20 i 
E11/21, per tal de continuar rebent aquests serveis pels adjudicataris, es van 
efectuar els contractes menors CM11/63, CM11/70 i CM11/18, per un import 
total de 47.795 euros. 

- Els contractes menors de manteniment d’ascensor i de les andanes mecàniques de 
l’estació Estels de la línia 1 d’Alacant, per import de 15.218 i 23.443 euros anuals, 
respectivament, preveien una pròrroga d’un any. En l’exercici de 2011 s’han 
executat aquestes pròrrogues. 

En conseqüència, s’incompleix la prohibició de pròrroga per als contractes menors 
que estableix l’article 23.3 de l’LCSP, raó per la qual caldria haver tramitat els 
procediments corresponents per a ajustar-se als principis de publicitat i 
concurrència. 

- El servei de recepció de la seu del GTP a València i l’assegurança de 
responsabilitat civil i patrimonial, els costs anuals dels quals han pujat a l’import 
de 34.041 i 108.311 euros, respectivament, s’han adjudicat directament sense que 
hi haja informe de necessitat o contracte signat; per tant, no s’han observat els 
principis de publicitat i concurrència obligatoris en aplicació del que disposa 
l’article 191 de l’LCSP. 
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Hem comprovat, d’altra part, que en data 10 d’abril de 2012, hom acordà 
mitjançant un informe de necessitat de contractar el servei de recepció, que es 
formalitzà en un contracte menor. 

- En diversos contractes menors d’import superior a 3.000 euros i que tenen per 
objecte l’assessorament jurídic i fiscal, no consta el preceptiu informe sobre la 
seua necessitat ni tenen assignat un número d’expedient de contracte menor, i per 
això no figuraven en la relació facilitada de contractes menors. 

Hem revisat, així mateix, una mostra addicional de set resolucions del director general 
del GTP, signades durant l’exercici de 2011, per les quals s’amplien els terminis 
d’execució dels contractes i, en conseqüència, es prorroguen. La revisió ha revelat que, 
en aquests supòsits, hom no formalitza posteriorment el document contractual 
corresponent. 
  



�̭

Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat. Exercici de 2011 

- 368 - 

7. FETS POSTERIORS 

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

El Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, i la posterior Llei 
9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i 
d’Organització de la Generalitat, articulen mesures les implicacions legals més 
importants de les quals per al GTP, amb efectes en l’exercici 2012, són les següents: 

- En vista dels nivells excessius de pèrdues i de necessitats de finançament pel 
dèficit existent de capital circulant, el GTP té l’obligació de presentar un informe 
de gestió sobre les causes del desequilibri, un pla de sanejament i un pla de 
pagament a proveïdors. Aquest darrer pla no ha estat necessari, ja que s’ha 
articulat en l’àmbit de l’Estat el mecanisme extraordinari de finançament per a 
pagar a proveïdors que s’indica en l’apartat 7.2, següent. 

- La Generalitat pot assumir totalment o parcial la titularitat del deute que el GTP 
té amb entitats de crèdit, puix que es tracta d’una entitat classificada com a 
Administració pública en la sectorització de l’economia espanyola, i doncs 
integrar-se dins el deute computable de la Generalitat. 

- Es crea la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV), entitat de dret 
públic de la Generalitat, que exerceix les seues funcions sobre el GTP, i s’aprova 
el Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional per a ordenar empreses públiques en sectors d’activitat 
durant el segon trimestre de 2012. 

L’execució real de les mesures anteriors tindrà com a efecte en 2012 la futura 
dependència funcional de la CPEV i l’extinció del 94% dels deutes que, al tancament 
de l’exercici de 2011, figuraven registrats en les agrupacions “Passiu no corrent” i 
“Passiu corrent” del balanç. 

El Consell, en la seua sessió realitzada el 14 de setembre de 2012, va acordar que les 
dites extincions tindran com a contrapartida la capitalització de l’Entitat, amb el 
consegüent increment en 2012 de l’agrupació “Patrimoni net”. 

a) Assumpció de deute del GTP per la Generalitat 

D’acord amb el que diu la nota 23 de la memòria dels comptes anuals, en data 9 de 
març de 2012, el Consell va acordar d’assumir la titularitat de part del deute del seu 
sector públic empresarial per operacions d’endeutament formalitzades amb entitats de 
crèdit, el Banc Europeu d’Inversions, l’Institut de Crèdit Oficial i l’Institut Valencià de 
Finances, i el GTP estava entre les entitats afectades. 
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Hem comprovat que al tancament de l’exercici de 2011 el deute amb entitats de crèdit a 
curt i llarg termini era de 475.194.230 euros, equivalents al 67% del la suma de les 
agrupacions “Passiu no corrent” i “Passiu corrent” del balanç. 

b) Pla de sanejament 

El conseller d’Economia, Indústria i Comerç, mitjançant un escrit de data 10 de gener 
de 2012, va sol·licitar a la presidenta del GTP d’elaborar un pla de sanejament el 
contingut del qual inclogués un diagnòstic de la situació, les mesures que s’havien 
d’adoptar i la quantificació d’aquestes, com també unes conclusions sobre la viabilitat 
de l’empresa i la sostenibilitat economicofinancera del seu model de negoci a mitjà i 
llarg termini. 

El director general del GTP va presentar l’esborrany de l’esmentat pla al Consell 
d’Administració en la sessió del dia 29 de març de 2012, encara que aquest en va 
decidir l’aprovació en la reunió següent. Un resum de les conclusions que aplega és el 
següent: 

- El model de gestió es basa, principalment, en el cànon ferroviari, calculat sota el 
principi de cobertura dels costs d’inversió i finançament. Es preveu la possibilitat 
que s’adapte a necessitats futures. 

- Les pèrdues de GTP assoliran el seu nivell màxim en 2012, a conseqüència de 
l’increment de les despeses financeres no activades vinculades a les obres 
paralitzades de la línia 2 d’Alacant, la línia T2 de València i el port de Vinaròs. 
Es preveu que s’assolesca el punt d’equilibri en 2013 basant-se, principalment, en 
la represa de les actuacions ferroviàries paralitzades, les vendes de parcel·les del 
parc logístic de València i la consolidació d’ingressos derivats de l’explotació de 
l’aparcament de Estels i l’estació marítima de Dénia. 

- Es preveu un dèficit de caixa acumulat en el període 2012-2014 de 260 milions 
d’euros, que no considera el cobrament dels imports pendents de pagament dels 
ajuntaments i que es resoldria amb l’assumpció de deutes del GTP per la 
Generalitat i l’aplicació del mecanisme del pla de pagaments a proveïdors. 

- Des del punt de vista jurídic es conclou que és necessari millorar el model a mitjà 
i llarg termini perquè el GTP i FGV deixen de ser considerats administracions 
públiques deixant de consolidar el seu deute com a deute de la Generalitat 
aplicant una sèrie de mesures que s’hi enumeren. 

c) Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial 
i Fundacional (PERR). 

En 2011 es van iniciar els estudis per a la reestructuració empresarial i el 25 de maig de 
2012 el Consell va presentar un mapa d’entitats del PERR, la configuració definitiva 
del qual ha sigut aplegada en el Decret Llei 7/2012 de 19 d’octubre de 2012, de 
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Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. 

L’entitat passarà a denominar-se Entitat d’Infraestructures de la Generalitat, dependrà 
funcionalment de la CPEV i d’una o diverses conselleries, s’adscriurà a aquella que per 
raó de la seua matèria siga competent en la seua activitat principal ordinària, i es 
considerarà mitja propi i servei tècnic de l’Administració. 

A aquesta nova entitat s’incorporaran la totalitat de les accions de titularitat de la 
Generalitat que representen el 100% del capital de les empreses públiques: 
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU, Institut 
Valencià de l’Habitatge, SA, i Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SAU. En 
aquesta última, el percentatge de capital incorporat es calcularà respecte al valor de les 
unitats econòmiques de negoci assumides, relacionades amb les noves funcions. 

La normativa indica que el procés d’integració referit en el paràgraf anterior ha d’estar 
acabat, com a màxim, el primer de gener de 2013. A la data d’aquest informe ignorem 
les implicacions que tindrà sobre el model de negoci del GTP. 

7.2 Mecanisme extraordinari de finançament per al pagament de proveïdors 

El Consell va acorda d’adherir-se al mecanisme extraordinari de finançament per a 
pagar als proveïdors previst en l’Acord 6/2012, de 6 març, del Consell de Política 
Fiscal i Financera. El quadre següent mostra, amb les quantitats expressades en euros, 
un detall de l’import dels deutes acollits a aquest mecanisme, segons l’any de 
comptabilització inicial del deute i distingint entre els deutes que tenen per titulars 
entitats financeres de la resta de proveïdors: 

 Exercici de comptabilització inicial del deute 

Creditor al tancament 2008 2009 2010 2011 Total 

Entitats financeres 21.066.447 61.075.267 45.649.412 4.577.414 132.368.540 

Resta de proveïdores 846.785 0 1.292.106 30.488.925 32.627.816 

Total 21.913.232 61.075.267 46.941.518 35.066.338 164.996.356 

Quadre 18 

L’aplicació del mecanisme ha implicat que l’any 2012 la Generalitat ha atès el 
pagament de les quanties referides en el quadre anterior i s’ha endeutat amb el Fons per 
al Finançament del Pla de Pagament a Proveïdors, entitat de dret públic estatal adscrita 
al Ministeri d’Economia i Competitivitat. Aquest fet ha implicat resoldre els problemes 
derivats de l’elevat fons de maniobra negatiu referit en l’apartat 3.1 de l’Informe, i per 
tant ha normalitzat la situació financera del GTP a curt termini. 

El mecanisme va excloure les factures per interessos i l’abonament a favor del 
proveïdor ha comportat l’extinció del deute pel principal, els interessos, les costes 
judicials i qualssevol altres despeses accessòries. S’ha calculat que els interessos de 
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demora extingits que es trobaven meritats a 31 de desembre de 2011, i que no foren 
reclamats pels creditors ni comptabilitzats per l’Entitat, al tancament de l’exercici de 
2011, pujaven a 253.844 euros. 

D’altra part, aquest mecanisme exclou els imports el naixement de l’obligació de 
pagament dels quals era posterior a 31 de desembre de 2011. Hem comprovat que el 
GTP no ha pogut incloure deutes d’aquestes característiques per import de 48.962.578 
euros, dels quals 5.853.317 corresponen a interessos, ja que el seu pagament estava 
ajornat. 

7.3 Situació d’insolvència d’EGUSA 

Tal com hem analitzat en l’apartat 5.5.g de l’Informe, la societat mercantil EGUSA, 
SLU, empresa municipal de l’Ajuntament d’Alboraia, deu al GTP un import de 
28.205.339 euros, derivats de les obres del projecte de soterrament de la línia 3 de FGV 
al seu pas per Alboraia. 

Hem comprovat que en data 4 de maig de 2012, en vista de la seua situació 
d’insolvència, EGUSA va presentar la comunicació que preveu l’article 5.bis de la Llei 
22/2003, de 9 de juliol, Concursal, iniciant les negociacions amb els seus creditors per a 
aconseguir un acord de refinançament del seu deute. A la data d’aprovació del present 
informe ignorem el desenllaç final d’aquestes negociacions, que podrien tenir un efecte 
significatiu en l’exercici de 2012 sobre la deterioració del valor de l’actiu referit en el 
paràgraf anterior. 
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8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 de l’Informe hom ha recopilat els fets i circumstàncies que afecten 
significativament l’adequació dels comptes anuals del GTP als principis comptables 
aplicables i també els incompliments rellevants de la normativa aplicable a la gestió 
dels fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Independentment de les circumstàncies compreses en l’esmentat apartat de conclusions 
de l’informe, que ha de resoldre el GTP, tot seguit enumerem una sèrie de 
recomanacions, entre les quals destaquen aquelles que, fetes en informes corresponents 
a exercicis anteriors, han estat ateses per l’Entitat. 

En aquest sentit, mitjançant un escrit del síndic major, de data 29 de maig de 2012, es 
va sol·licitar al director general del GTP que comunicàs a la Sindicatura de Comptes les 
mesures adoptades, o que s’adoptassen en avant, respecte als apartats de conclusions 
generals i recomanacions indicats en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

L’Entitat no ha respost a l’escrit del síndic major, raó per la qual s’ha realitzat el treball 
de comprovació necessari per a conèixer les eventuals actuacions que el GTP ha dut a 
terme per a posar en pràctica les recomanacions dels informes de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes. 

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

a.1) La informació de la memòria sobre els ajornaments de pagament ha inclòs 
la procedent de les operacions d’immobilitzat, tal com s’assenyala en 
l’apartat 5.8.b de l’Informe. 

a.2) L’Entitat ha regularitzat l’efecte impositiu sobre les subvencions de capital 
rebudes, una vegada que li ha estat concedida l’exempció en l’Impost sobre 
Societats. 

a.3) Els interessos de demora meritats al tancament de l’exercici per les 
operacions pendents de pagament que incorren en mora no s’han estimat 
com a conseqüència de l’aplicació del pla de pagament a proveïdors, com 
indiquem en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

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

b.1) Caldria deixar constància de l’avaluació realitzada al tancament de cada 
exercici a fi de determinar si hi ha cap indici de deterioració de valor 
l’algun element de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, 
com assenyalem en l’apartat 55.d de l’Informe. 

b.2) Caldria intensificar les gestions tendents a fer que l’empresa EGUSA 
complesca amb les obligacions assumides en el conveni de finançament 
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subscrit amb la finalitat de finançar les obres del projecte de soterrament de 
la línia 3 de FGV al seu pas per Alboraia, especialment després de la seua 
situació d’insolvència, com exposem en els apartats 5.5.f i 7.3 de l’informe. 

b.3) A fi de millorar el control intern aplicable als pagaments del GTP, s’hauria 
d’implantar un règim de disposició de fons mancomunat. 

b.4) Per a una millora de la gestió contractual del GTP, s’haurien d’atendre les 
indicacions i recomanacions posades de manifest en l’anàlisi dels expedients 
de contractació, en especial les següents: 

- Que la ponderació de l’oferta econòmica hauria de ser almenys del 
50%. No obstant això, en l’exercici de 2012, l’Entitat ha realitzat 
licitacions de contractes SARA on ha establit en el plec de clàusules 
administratives particulars una valoració de fins a seixanta punts per a 
l’oferta econòmica i fins a un quaranta per a la tècnica. 

- Que se seguesquen els criteris que estableix l’RLCAP perquè una 
proposta puga ser considerada temerària. 

- Que les pròrrogues es formalitzen en el corresponent document 
contractual. 

- Que quan un criteri d’adjudicació continga diversos subcriteris, els 
plecs incloguen una relació d’aquests, per ordre decreixent 
d’importància i ponderada. 

- Que el criteri “certificats de qualitat” es considera com un requisit de 
solvència i no pas com un criteri d’adjudicació. 

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

c.1) El cànon per utilització d’infraestructures ferroviàries s’hauria de configurar 
legalment com un tribut en forma de taxa que s’haja d’incorporar en els 
futurs contractes de servei públic de transports, de manera que queden 
assegurats els ingressos per la posada a disposició de les infraestructures per 
a la prestació del servei públic que permeten d’elaborar uns pressuposts 
d’explotació reals, en el sentit expressat en l’apartat 5.1.a de l’Informe. 

c.2) La viabilitat econòmica del servei públic d’interès general que presta el GTP 
requereix un sistema de finançament estable en forma de contracte programa 
de caràcter plurianual, que permeta una eficaç gestió econòmica de la seua 
activitat i de l’execució del Pla d’Infraestructures Estratègiques de la 
Comunitat Valenciana 2012-2020 en l’àrea de transports, tal com detallem 
en l’apartat 5.2.a de l’Informe. 
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c.3) La memòria dels comptes anuals ha de millorar el seu contingut en aspectes 
com l’activitat desenvolupada, la informació sobre parts vinculades, la 
informació de saldos i transaccions per línies d’explotació, les normes sobre 
aspectes comptables de les empreses públiques i la valoració d’instruments 
financers, tal com comentem en els apartats 5.1.b, 5.2.a i 5.5.d de l’Informe. 

c.4) El GTP ha d’adoptar les mesures necessàries per a complir amb les 
normatives sobre protecció de dades personals i administració electrònica 
relatives a auditories periòdiques, documents de seguretat i esquemes 
nacionals de seguretat i d’interoperativitat, com també per a mitigar les 
debilitats en matèria de còpies de seguretat i plans de recuperació, com 
detallem en l’apartat 5.2.e de l’Informe. 

c.5) Per a una millora de la gestió contractual, el GTP hauria d’atendre les 
indicacions i recomanacions expressades en l’apartat b.4 anterior i en 
l’apartat 6 de l’Informe, en especial les qüestions següents: 

- Que la mesa de contractació es reunesca i prenga coneixement de la 
qualificació de la documentació de caràcter general i de l’obertura i 
informe de les proposicions tècniques presentades, amb caràcter previ 
als actes de tràmit següents, estenent l’acta corresponent i deixant la 
constància documental que requereix el principi de transparència. 

- Per a tots els contractes SARA, recomanem que el GTP aplique el que 
les seues instruccions de contractació estableixen com a potestatiu, i 
acorde de constituir un òrgan qualificat, aliè al departament proponent 
del contracte, perquè col·labore amb la mesa de contractació en la 
valoració d’aquests criteris d’adjudicació. 

- Recomanem que, una vegada acabat el termini de recepció de la 
documentació per part dels licitadors, el cap de l’oficina receptora 
expedesca una certificació detallada de la documentació rebuda o, si 
és el cas, de l’absència de licitadors, tal com estableix l’article 80.5 de 
l’RCAP. 

- Recomanem que en els plecs tipus dels contractes de serveis s’incloga 
una referència al càlcul del valor estimat del contracte. 

- Les instruccions de contractació no han establit un límit per a la 
duració dels contractes de serveis ni per a les pròrrogues, per la qual 
cosa recomanem que s’incloga aquesta regulació, de manera que les 
pròrrogues no superen, aïlladament o en conjunt, el termini fixat 
originàriament. 

- Recomanem que l’aplicació informàtica implantada per a registrar els 
expedients de contractes menors incloga tots els contractes d’aquest 
tipus. 




