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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons allò 
previst en el Programa Anual d’Actuació de 2013 (PAA2013), la 
fiscalització efectuada ha tingut per objecte comprovar si els epígrafs 
d’“Immobilitzat” i “Despeses d’explotació” registrats en els comptes 
anuals de l’exercici 2012 de Ferrocarrils de la Generalitat (d’ara en avant 
FGV o l’Entitat) es presenten adequadament, d’acord amb els principis 
comptables aplicables, com també verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici en relació 
amb les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats 
aspectes del sistema de gestió i control intern d’FGV. En els diferents 
apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions que els òrgans 
responsables de l’Entitat hauran d’atendre i millorar. 

2.  ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d’FGV els componen el balanç a 31 de desembre de 
2012, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponent a l’exercici 
acabat en la mencionada data i s’adjunten íntegrament en l’annex 
d’aquest Informe. 

Aquests comptes van ser formulats pel director gerent de l’Entitat el 14 
de març de 2013 i aprovats pel Consell d’Administració d’FGV el 27 de 
març de 2013, i la Intervenció General de la Generalitat (IGG) els va 
presentar en aquesta Sindicatura de Comptes, d’acord amb la normativa 
d’aplicació, el 28 de juny de 2013. 

Juntament amb els comptes anuals d’FGV, l'IGG ha presentat l’informe 
d’auditoria de comptes anuals que, atenent al que estableix la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza amb la 
col·laboració d’una empresa privada que es contracta a l’efecte. En 
aquest informe s’emet una opinió amb dues excepcions, una relativa a la 
no provisió de les indemnitzacions derivades de l’acord d’extinció de 
llocs de treball, i una altra a la manca d’informació en la memòria d’un 
fet posterior relatiu a l’anul·lació d’una subvenció, més un paràgraf 
d’èmfasi sobre el principi d’empresa en funcionament, Aquest informe 
de la IGG s’adjunta també en l’annex esmentat adés juntament amb els 
comptes anuals d’FGV. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar l’adequada aplicació de la normativa 
comptable i de gestió de les operacions relatives als epígrafs 
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d’“Immobilitzat” i “Despeses d’explotació”, així com de la formalització i 
presentació dels comptes anuals de l’exercici 2012. 

Així mateix hem fet un seguiment de les conclusions i recomanacions 
que figuren en l’Informe de fiscalització de l’exercici 2011. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents, conformement amb els Principis i normes d’auditoria 
del sector públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les normes tècniques 
de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura aplegades en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i altres tècniques d’auditoria que han sigut aplicables 
en aquest cas, considerant els objectius perseguits i l’abast indicat 
anteriorment. 

2.2  Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part d’FGV, de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons 
públics i a l’activitat contractual, en relació amb les àrees fiscalitzades, 
durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2012. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d’empreses públiques i altres ens de l’Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l’exercici 2012 i en la normativa 
pròpia de l’Entitat que tot seguit relacionem: 

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

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

3.  CONCLUSIONS GENERALS 

3.1  Revisió financera 

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

a) FGV va iniciar en novembre de 2012 un expedient de comiat 
col·lectiu que afecta un nombre important dels seus treballadors. 
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Els comptes anuals de l’exercici 2012 no recullen la provisió que 
hauria d’haver-se dotat a l’efecte, l’estimació de la qual puja a 
13.478.860 euros, fet que hauria incrementat les pèrdues de 
l’exercici en aquest import. El contingut informatiu de la memòria 
sobre aquest expedient no es prou de conformitat amb les normes 
comptables d’aplicació. (Apartat 5.8). 

D’altra banda, indiquem tot seguit altres aspectes d’interés observats en 
el curs de la fiscalització que hem efectuat: 

b) Segons indica la nota 1.2 de la memòria d’FGV, els ingressos 
obtinguts per l’Entitat en la prestació de serveis són insuficients per 
cobrir globalment les despeses, i per tant el balanç a 31 de 
desembre de 2012 presenta imports negatius en els resultats dels 
exercicis i en el fons de maniobra. L’Entitat ha aplicat en 
l’elaboració dels comptes anuals el principi d’empresa en 
funcionament, ja que considera que la Generalitat, com a titular 
d’aquest ens públic, continuarà prestant el suport financer 
necessari perquè puga mantenir la seua activitat. 

En l’apartat 5.9 a de l’Informe es comenten altres aspectes 
importants sobre l’aplicació a FGV del principi comptable 
d’empresa en funcionament. 

c) En l’epígraf d’“Immobilitzat material” de l’actiu del balanç figuren 
comptabilitzats béns cedits en ús sense contraprestació per un 
valor net comptable de 297.015.342 euros. Considerant els criteris 
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) emesos 
en març de 2009, la comptabilització que FGV ha fet estaria 
condicionada al fet que el termini acordat per la cessió s’estenga a 
la pràctica totalitat de la vida econòmica dels béns cedits (vegeu 
apartat 5.2.1 de l’Informe). 

3.2  Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball que hem realitzat, amb l’abast que es descriu 
en l’apartat 2.2, s’han posat de manifest durant l’exercici 2012 els 
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) En l’àrea de despeses de personal, detallem en l’apartat 5.8 les 
incidències que s’han posat de manifest en revisar-se les altes de 
l’exercici i el complement de productivitat 

b) Les instruccions de contractació aprovades per FGV en aplicació de 
l’article 191 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP) presenten incompliments de la normativa, tal com es 
detalla en l’apartat 6.2 de l’Informe. De manera que no garanteixen 
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adequadament l’efectivitat dels principis bàsics en l’activitat 
contractual que realitze l’Entitat. 

c) FGV no ha inclòs el seu perfil de contractant en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, aspecte requerit per l’Ordre de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 
2008. D’altra banda, el seu perfil de contractant incompleix alguns 
aspectes de la normativa reguladora. Vegeu apartat 6.3. 

d) En la fiscalització dels expedients de contractació s’han observat 
determinats incompliments de la normativa aplicable a l’Entitat, 
entre els quals destaquen els següents (vegeu apartat 6.6): 

- Diversos contractes han estat tramitats com a menors i 
mitjançant un procediment negociat sense publicitat, sense 
ajustar-se als principis de publicitat i concurrència i al que 
disposen els articles 86.2 del TRLCSP i 59 de l’LSE. Aquests 
contractes haurien d’haver-se tramitat pels procediments 
ordinaris amb publicitat que preveuen els articles 138.2. i 58.1 
d’aquestes lleis. 

- En els expedients tramitats mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, són incidències comunes l’absència dels plecs 
i la no formalització dels contractes. 

- En tots els expedients revisats manca una acreditació 
adequada sobre l’aprovació per l’òrgan d’administració dels 
plecs de clàusules administratives particulars i dels plecs 
tècnics. 

- Durant 2012 s’han modificat diversos contractes (8/38, 8/39 i 
10/52) sense que s’hi observen els requisits que estableix el 
TRLCSP. 

- En el contracte 12/024 s’han incomplit els articles 86.3 i 150 del 
TRLCSP relatius a la divisió en lots i a la valoració d’ofertes, 
respectivament. 

- La liquidació final comptabilitzada del contracte 8/02 no l’ha 
aprovada l’òrgan de contractació ni consta acta de recepció 
dels treballs facturats. 

- S’han produït endarreriments en diversos contractes revisats 
sense que consten en els expedients els informes tècnics 
necessaris sobre la seua justificació i imputabilitat, als efectes 
legals i contractuals pertinents. (4/49, 05/080 i 10/62). 

e) Tots els contractes revisats estableixen clàusules de pagament que 
contravenen el que disposa la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 
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3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

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

g) Durant la fiscalització de l’exercici 2012, FGV ha informat a aquesta 
Sindicatura de l’existència de cinc convenis de col·laboració signats 
en exercicis anteriors, que no es van incloure en les certificacions 
de les fiscalitzacions corresponents, fet que representa un 
incompliment de l’article 10 de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes. (Apartat 6.6.3). 

4.  INFORMACIÓ GENERAL 

4.1  Naturalesa i objecte 

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

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

Després de la creació per la Llei 16/2003 de l’Ens Gestor de la Xarxa de 
Transport i de Ports de la Generalitat (Entitat d’Infraestructures de la 
Generalitat, segons la nova denominació donada pel Decret Llei 7/2012), 
aquest ens assumeix les funcions de construcció d’infraestructures de 
transport terrestre i de ports, i també la seua gestió, conservació i 
manteniment. FGV indica en la memòria que les operacions amb l’Entitat 
d’Infraestructures de la Generalitat es consideren transaccions 
vinculades, i que la informació comptable que s’hi refereix figura en els 
corresponents apartats dels comptes anuals. 

4.2  Activitat desenvolupada en l’exercici 

Segons han posat de manifest els darrers informes de fiscalització, els 
comptes anuals d’FGV no s’han acompanyat d’un informe de gestió, 
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l’elaboració del qual és una recomanació recurrent d’aquesta 
Sindicatura.  

Tot i això, l’Entitat publica en la seua pàgina web, al final de cada any, un 
document que comprén els comptes anuals i l’informe de gestió. En el 
moment de redactar-se aquest Informe estava pendent de publicar 
aquest document relatiu a l’exercici 2012. 

5.  COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1  Balanç i compte de pèrdues i guanys 

Tot seguit es mostren en euros el balanç i el compte de pèrdues i guanys 
d’FGV a 31 de desembre de 2012, juntament amb les dades corresponents 
a l’exercici anterior:  
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ACTIU 31/12/2012 31/12/2011 Variació 

ACTIU NO CORRENT 1.301.431.350 1.379.932.880 (5,7%)

Immobilitzat intangible 160.420 545.210 (70,6%)

Immobilitzat material 1.298.598.330 1.373.323.960 (5,4%)

Terrenys i construccions 65.440.220 67.885.460 (3,6%)

Instal·lacions tècniques, maquinària 1.195.592.690 1.216.708.660 (1,7%)

Acomptes i immobilitzat en curs 37.565.420 88.729.840 (57,7%)

Inversions immobiliàries 957.120 992.670 (3,6%)

Inversions en empreses grup i associades l/t 271.130 71.130 281,2%

Inversions financeres a llarg termini 1.444.350 4.999.910 (71,1%)

ACTIU CORRENT 89.663.930 114.600.180 (21,8%)

Existències 5.769.690 5.736.420 0,6%

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 74.786.460 93.103.530 (19,7%)

Inversions financeres a curt termini 176.070 12.969.730 (98,6%)

Periodificacions 306.260 298.980 2,4%

Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.625.450 2.491.520 246,2%

Total activu 1.391.095.280 1.494.533.060 (6,9%)

PATRIMONI NET i PASSIU 31/12/2012 31/12/2011 Variació 

PATRIMONI NET 612.538.770 322.362.100 90,0% 

Fons propis 611.908.180 321.634.480 90,3%

Subvencions, donacions i llegats 630.590 727.620 (13,3%)

PASSIU NO CORRENT 580.368.520 742.498.840 (21,8%)

Provisions a llarg termini 421.850 794.390 (46,9%)

Deutes a llarg termini 579.946.670 741.704.450 (21,8%)

PASSIU CORRENT 198.187.990 429.672.120 (53,9%)

Provisions a curt termini 385.040 954.510 (59,7%)

Deutes a curt termini 100.126.510 308.095.630 (67,5%)

Creditors comercials i altres comptes a pagar 97.241.930 120.171.640 (19,1%)

Periodificacions 434.510 450.340 (3,5%)

Total patrimoni net i passiu 1.391.095.280 1.494.533.060 (6,9%)

Quadre 1 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2012 2011 Variació 

Import net de la xifra de negocis  54.149.280 52.869.550 2,4% 

Aprovisionaments (3.016.710) (3.128.620) (3,6%)

Altres ingressos d’explotació 5.978.390 5.634.110 6,1%

Despeses de personal (80.958.150) (89.226.870) (9,3%)

Altres despeses d’explotació (52.195.190) (54.351.110) (4,0%)

Amortització de l’immobilitzat (96.533.280) (93.166.430) 3,6%

Imputació subvencions immobilitzat no financer i altres 97.030 99.110 (2,1%)

Altres provisions d’explotació  447.570 1.556.640 (71,3%)

Deterioració i resultats alienacions immobilitzat (26.610) (897.900) (97,0%)

Altres resultats 22.930 (11.830) 293,8% 

Resultat d’explotació (172.034.740) (180.623.350) 4,8%

Ingressos financers 1.333.580 5.322.950 (75,0%)

Despeses financeres (25.492.220) (41.801.420) (39,0%)

Variació valor raonable instruments financers (45.660) 249.780 (118,3%)

Diferències de canvi 0 60 (100,0%)

Deterioració i pèrdues 0 (119.500) (100,0%)

Resultat financer (24.204.300) (36.348.130) 33,4% 

Resultat abans d’impostos (196.239.040) (216.971.480) 9,6%

Resultat exercici operacions continuades (196.239.040) (216.971.480) 9,6% 

Resultat de l’exercici (196.239.040) (216.971.480) 9,6%

Quadre 2 

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

Tal com hem dit en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés, 
pel que fa al balanç, l’epígraf d’“Immobilitzat” (“Actiu no corrent”), que 
amb 1.298.598.330 euros representa el 93,4% del total actiu de l’exercici 
2012, i, quant al passiu, ha inclòs els creditors en la mesura que els seus 
saldos deriven de les operacions realitzades amb l’immobilitzat i les 
despeses d’explotació. 

Pel que fa al compte de pèrdues i guanys, l’abast de la fiscalització 
s’estén a les despeses d’explotació, entre les quals destaquen els epígrafs 
de “Despeses de personal” i d’“Altres despeses d’explotació”, que 
representen el 31,3% i el 20,2% del total de les despeses, respectivament. 
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5.2 Immobilitzat material 

5.2.1 Composició de l’immobilitzat material 

La composició i moviment de l’“Immobilitzat material”, el valor net del 
qual puja a 1.298.598.331 euros, es mostra en els següent quadre 
desglossat pels diferents grups d’elements que componen aquest epígraf:  

Comptes 
Saldos 

01-01-12 
Addicions 

Baixes i 
regularitzacions 

Traspassos 
Saldos 

31-12-12 

Terrenys i béns naturals 9.613.570 144 0 0 9.613.714 

Construccions 86.362.879 315.076 (27.607) 13.697 86.664.045 

Instal·lacions fixes ferroviàries 981.116.791 4.990.779 (68.218) 3.199.791 989.239.144 

Maquinària, instal·lacions i utillatge 41.214.196 1.306.239 (48.662) 172.525 42.644.299 

Mobiliari i equips d’oficina  3.396.427 42.204 0 0 3.438.632 

Equips procés d’informació  35.851.250 877.198 16.552 0 36.745.000 

Elements de transport 758.502.345 11.604.597 (87.255) 49.604.402 819.624.090 

Recanvis d’immobilitzat 33.448.896 263.702 0 191.074 33.903.672 

Instal·lacions i peces museu  772.226 0 0 0 772.226 

Immobilitzat en curs  88.729.839 3.481.274 (1.464.202) (53.181.490) 37.565.421 

Total valors de cost 2.039.008.419 22.881.214 (1.679.391) 0 2.060.210.241 

Amortització acumulada (665.684.459) (96.126.227) 198.776 0 (761.611.910)

Valor net 1.373.323.960    1.298.598.331 

Quadre 3 

És l’epígraf més significatiu del balanç, perquè amb 1.298.598.330 euros 
representa el 93,4% del total actiu. 

Els béns registrats en els distints comptes de l’immobilitzat material 
presenten una naturalesa heterogènia, i és important considerar les 
característiques dels següents tipus d’elements: 

a) Béns cedits en ús sense contraprestació, per a utilitzar-los en 
l’activitat objecte de l’Entitat. 

Descripció 

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

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

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

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

A 31 de desembre de 2012 el valor net comptable d’aquests 
elements pujava a 13.290.272 euros. 

a.2)  Immobilitzat lliurat per la Generalitat 

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

Aquests elements foren incorporats a l’immobilitzat 
material amb la valoració reflectida en les certificacions de 
lliurament, per import de 411.514.455 euros. Deduint 
l’amortització acumulada, el valor net comptable al 
tancament de l’exercici 2012 puja a 283.725.070 euros. La 
contrapartida d’aquests béns és el compte “Aportacions de 
la GV per a infraestructures i altre immobilitzat” dins de 
l’epígraf “Fons propis”. 

Comentaris sobre la comptabilització 

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

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

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

Quant als comptes utilitzats com a contrapartida, FGV hauria de 
practicar les reclassificacions corresponents per ajustar-se a la 
normativa comptable esmentada. 

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

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

Les adquisicions d’immobilitzat realitzades directament per FGV 
tenien un valor net, a 31 de desembre de 2012, de 992.535.645 euros. 

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

5.2.2 Altes de l’exercici 

Segons que figura en el quadre 3, les altes de l’exercici 2012, han sumat 
22.881.214 euros, entre les quals destaquen les registrades en els 
comptes d’elements de transport, 11.604.597 euros, d’instal·lacions fixes 
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ferroviàries, 4.990.779 euros i d’acomptes i immobilitzacions en curs, 
3.481.274 euros. 

El PGC obliga a activar les despeses financeres en aquells elements que 
necessiten un període de temps superior a un any per a estar en 
condicions d’ús. Segons s’indica en la nota 5 de la memòria, durant 2012 
s’han activat per aquest concepte 706.670 euros. 

El 2012 s’han produït traspassos (per recepció d’elements) del compte 
“Immobilitzat material en curs” als comptes corresponents dins de 
l’immobilitzat material per import total de 53.181.490 euros. 

Al tancament de l’exercici 2012, el saldo del compte “Immobilitzat en 
curs i acomptes” suma 37.565.421 euros, i en la nota 5 de la memòria 
figura un quadre amb el detall dels sis projectes més importants en fase 
d’execució inclosos en aquest compte. 

Una altra informació que cal destacar de la nota 5 de la memòria és la 
referent a compromisos ferms de compra d’immobilitzat, que pugen a 
9.179.080 euros, i al fet que l’Entitat no haja contractat amb companyies 
externes pòlisses d’assegurança per cobrir els possibles riscos dels 
elements d’immobilitzat material. 

Tal com hem indicat anteriorment, l’objectiu principal d’aquesta 
fiscalització ha estat la revisió de les altes que s’han produït durant 2012 
en aquest epígraf del balanç d’FGV; amb aquesta finalitat hem 
seleccionat una mostra d’operacions per import de 16.974.046 euros, el 
74,2% del total, que corresponen en la seua totalitat a les altes derivades 
dels contractes analitzats en l’apartat 7.6. 

En la revisió financera de les altes de l’exercici 2012 relatives a 
l’immobilitzat material hem comprovat, per a la mostra revisada, que 
aquestes operacions estan, en general, adequadament justificades i 
comptabilitzades. 

Cal assenyalar que la major part de les factures analitzades estan 
pendents de pagament a la data del venciment. Pel que fa aquesta 
qüestió, els contractes analitzats preveuen diferents formes per 
compensar els endarreriments en els pagaments justificats pels 
proveïdors d’immobilitzat, en els termes que ja vam expressar en 
informes anteriors. 

5.2.3 Baixes i regularitzacions 

Les baixes i regularitzacions han pujat a 1.679.392 euros, entre les quals 
destaca el concepte de “regularitzacions” per import d’1.464.202 euros, 
corresponent a les despeses financeres meritades pels proveïdors que es 
van acollir al mecanisme extraordinari de pagaments. Hem comprovat, 
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per a una mostra d’aquestes operacions, que s’han formalitzat i 
comptabilitzat adequadament. 

5.3 Altres epígrafs de l’actiu no corrent 

a) Immobilitzat intangible 

No és un epígraf important, ja que el saldo de 160.420 euros tan sols 
representa el 0.01% del total actiu. Segons que s’observa en la nota 
7 de la memòria, durant 2012 no han tingut lloc operacions 
significatives d’altes i baixes, per la qual cosa la disminució del seu 
import net obeeix principalment a l’amortització de l’exercici. 

b) Inversions immobiliàries 

Pugen a un total de 957.120 euros, el 0,07% del total de l’actiu. Un 
detall d’aquestes inversions figura en la nota 6 de la memòria. 

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

El seu import al tancament de 2012 suma 271.130 euros. Aquesta 
informació figura en la nota 9.3 de la memòria. 

d) Inversions financeres a llarg termini 

Presenten un saldo d’1.444.350 euros a 31 de desembre de 2012, 
quantitat que representa el 0,1% del total de l’actiu. La major part 
d’aquest epígraf està constituïda per un fons d’inversió garantit. En 
la nota 9.1 de la memòria se’n dóna informació detallada. 

5.4  Patrimoni net 

A 31 de desembre de 2012 el patrimoni net d’FGV ha tingut un increment 
significatiu respecte a l’exercici anterior i ara suma 612.538.770 euros, 
enfront dels 322.362.100 euros de l’exercici 2011. 

El patrimoni net comprén dos grans masses: “Fons propis” i 
“Subvencions, donacions i llegats rebuts”. 

- L’epígraf de “Fons propis” és el que presenta la variació més 
significativa: augmenta des de 321.634.480 euros en 2011 a 
611.908.180 euros en 2012. La informació sobre la seua composició i 
moviment durant 2012 s’explica en la nota 9.5 de la memòria. 

Com a aspecte important en relació amb l’abast de la present 
fiscalització, hem d’assenyalar que el compte “Resultats d’exercicis 
anteriors” presenta una important disminució en el seu import 
negatiu perquè s’hi ha registrar la quantitat de 398.770.260 euros 
corresponent a l’assumpció de deute per la Generalitat derivada del 
mecanisme extraordinari de pagaments a proveïdors. 
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L’import abonat mitjançant aquest mecanisme extraordinari ha 
estat comptabilitzat com a aportacions de capital per a la reducció 
de pèrdues acumulades, segons que disposa l’Acord del Consell de 
14 de setembre de 2012. 

- Pel que fa a la informació de l’epígraf de “Subvencions, donacions i 
llegats rebuts”, per import de 727.620 euros, figura en la nota 16 de 
la memòria. No és una àrea objecte de fiscalització en 2012. 

5.5  Passiu 

En termes globals el passiu en 2012 ha tingut una disminució del 33,6% 
respecte a 2011. El passiu no corrent puja a 580.368.520 euros i el corrent 
a 198.187.990 euros. 

Aquesta notable disminució ha estat deguda principalment als 
pagaments a creditors realitzats mitjançant el mecanisme extraordinari 
previst en l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i 
Financera, al qual es va adherir la Comunitat Valenciana mitjançant 
Acord del Consell de 30 de març de 2012. 

L’import corresponent a FGV inclòs en el mecanisme de pagaments va 
sumar 398.770.274 euros, corresponent a factures registrades en la 
comptabilitat de l’Entitat al tancament de l’exercici 2011. 

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

Els elements de caràcter no financer els constitueixen els comptes de 
provisions, de personal, de deutes amb administracions públiques i de 
periodificacions. L’import de tots aquests elements puja a 5.912.100 
euros (5.490.246 euros a curt termini i 421.845 euros, a llarg termini) i 
solament entren en l’abast d’aquesta fiscalització en la mesura que es 
relacionen amb les àrees objecte de revisió. 

Els comptes més significatius que componen l’epígraf a curt termini són 
“Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals”, el saldo de la qual puja 
a 2.604.688 euros, i “Organismes de la Seguretat Social creditors", per 
import de 2.009.037 euros. 

En el compte d’Hisenda Pública s’inclou l’import de les retencions 
practicades a treballadors i professionals en el mes de desembre de 2012, 
i ingressades en gener de 2013, per un total de 687.460 euros 

En el compte d’“Organismes de la Seguretat Social” es recull com a 
concepte més significatiu, l’import de les quotes a la Seguretat Social del 
personal corresponents a desembre de 2012, per un total d’1.848.370 
euros, que són ingressades en gener de 2013. 
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Quant als instruments financers, el PGC requereix que, a efectes de la 
valoració, es classifiquen en determinades categories. Segons es mostra 
en la nota 9.2 de la memòria, FGV els classifica en dos tipus: “Deutes amb 
entitats de crèdit” i “ Derivats i altres passius”, una terminologia que 
sembla més pròxima al PGCP (NRV 9.2) que al PGC (NRV 9.3). Cal tenir en 
compte, però, que en la nota 4.5.2 de la memòria s’indica que la valoració 
posterior dels passius financers és a cost amortitzat. 

Els deutes amb entitats de crèdit es desglossen de la següent manera: 

Deutes amb entitats crèdit Llarg termini Curt termini Total

Deute financer 564.449.880 66.211.300 630.661.180 

Refinançament deute creditors inversions 15.443.590 3.644.180 19.087.770

Total 579.893.470 69.855.480 649.748.950

Quadre 4 

El desglossament del “Deute financer” figura en el quadre de la pàgina 44 
de la memòria, que forma part de la nota 9.2. Aquest component no 
entra en l’abast d’aquesta fiscalització. Quant al “Refinançament del 
deute a creditors d’inversions”, es comenta en l’apartat següent. 

Els derivats i altres passius tenen la composició següent: 

 

Derivats i altres passius 
Llarg 

termini  
Curt 

termini Total 

Deute refinançat amb creditors inversions 53.200 25.590 78.790

Proveïdors d’immobilitzat 0 30.245.440 30.245.440

Per compres 0 22.873.900 22.873.900

Interessos demora 0 7.186.060 7.186.060

Fiances rebudes i altres deutes 0 185.480 185.480

Proveïdors comercials 0 1.299.230 1.299.230

Altres creditors comercials 0 91.272.000 91.272.000

Total 53.200 122.842.260 122.895.460

Quadre 5 

Com s’hi pot observar, en totes dues categories (quadres 4 i 5) s’inclou el 
deute refinançat de creditors per inversions (de la qual una part va ser 
cedida a entitats de crèdit i l’altra part no), que s’inclou en l’abast de la 
present fiscalització pel fet de ser passius relacionats amb les àrees 
específiques que cal revisar. 
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Segons s’indica en la nota 1.10.2 de la memòria, el 4 de maig de 2011 es 
va subscriure un conveni de col·laboració entre la Generalitat i FGV per 
amortitzar el deute per contractes d’inversió amb creditors comercials. 
En aquest conveni FGV s’obligava a negociar amb els creditors, o si 
s’escau entitats cessionàries, fórmules de pagament ajornat per una 
quantia equivalent a les quantitats que es devien a 31 de desembre de 
2010, per tal de liquidar-les en els exercicis 2012 a 2017. Per la seua banda 
la Generalitat es va comprometre a transferir les quantitats màximes 
durant aquests exercicis per un total de 370.362.000 euros, entre 
principal i interessos. 

No obstant això, FGV i els dits creditors (excepte tres) van acordar 
incloure els deutes en el mecanisme extraordinari de finançament per al 
pagament a proveïdors. 

El deute dels creditors no acollits al mecanisme extraordinari puja a 
19.166.548 euros, el detall del qual figura en el quadre de la pàgina 43 de 
la memòria, que es pot resumir així: 

Deute refinançat creditors inversions Llarg termini Curt termini Total 

Nominal deute cedit a entitats crèdit 15.443.586 3.205.991 18.649.577

Nominal deute ajornat amb proveïdors 53.196 24.362 77.558

Despeses per ajornament e/c i proveïdors 3.576.075 1.670.695 5.246.770

Total deute valorat a venciment  19.072.857 4.901.048 23.973.905

Total deute valorat a 31-12-2012 15.496.782 3.669.766 19.166.548

Cedit a e/c 15.443.586 3.644.175 19.087.761

Ajornat amb proveïdors 53.196 25.591 78.787

Quadre 6 

La diferència entre la valoració a venciment i la valoració al tancament 
de 2012 és conseqüència de l’aplicació del criteri del cost amortitzat. 

La resta dels comptes dels derivats i altres passius (vegeu quadre 5) que 
també entren en l’abast d’aquesta fiscalització sumen un total de 
122.816.670 euros. Pel que fa als comptes de proveïdors i creditors, és 
significativa la disminució dels seus saldos, conseqüència del 
mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors. 

5.6  Aprovisionaments 

L’epígraf d’“Aprovisionaments” puja en 2012 a 3.016.708 euros, quantitat 
que representa una disminució d’un 3,6% respecte a 2011. 
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En la revisió d’una mostra d’aquestes despeses hem comprovat que, en 
general, estan adequadament justificats i comptabilitzats, així com 
pagats en termini. 

5.7  Altres despeses d’explotació 

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

Compte 2012 2011 Variació 

Arrendaments y cànons 17.294.446 15.897.924 8,8% 

Reparacions i conservació 10.280.853 12.058.793 (14,7%)

Serveis de professionals independents 953.936 1.227.086 (22,3%)

Primes d’assegurances 1.242.937 843.132 47,4% 

Subministraments 11.668.844 12.632.724 (7,6%)

Altres serveis 10.339.036 10.771.153 (4,0%)

Altres comptes 415.139 920.300 (54,9%)

Total 52.195.191 54.351.112 (4,0%)

Quadre 7 

L’epígraf “Altres despeses d’explotació” ha experimentat un descens del 
4,0% respecte a l’exercici 2011, principalment en els comptes de 
“Reparacions i conservació” i “Serveis de professionals independents”. 

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

Pel que fa al compte “Arrendaments i cànons”, la major part del saldo, 
17.294.446 euros, correspon a les factures emeses per l’Ens Gestor de la 
Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat (des d’octubre de 2012 
denominada “Entitat d’Infraestructures de la Generalitat”), revisades de 
conformitat per FGV, per la utilització de diverses instal·lacions que 
posseeix aquesta Entitat, fonamentalment en el tramvia d’Alacant, 
segons els cànons aprovats per la presidenta de GTP mitjançant 
Resolució de 31 de desembre de 2012. 

FGV i GTP van subscriure el 25 de juny de 2007 un acord marc que tenia 
per objecte establir les bases de col·laboració entre les dues entitats que 
permetessen definir, mitjançant successius acords específics, els drets i 
obligacions de cadascuna en relació amb les infraestructures ferroviàries 
i tramviàries que GTP posava a disposició d’FGV. L’acord marc disposa 
que cada infraestructura que es pose a disposició d’FGV requerirà la 
signatura del corresponent acord específic així com un acte formal de 
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lliurament i recepció de les infraestructures. Així mateix, es preveu un 
contingut mínim de cada acord específic, que entre altres aspectes 
inclourà les condicions d’ús de les infraestructures i les 
contraprestacions econòmiques que haja de realitzar FGV en favor de 
GTP. 

La revisió dels acords signats ha mostrat que no apleguen adequadament 
alguns aspectes establits per l’acord marc, com ara les contraprestacions 
econòmiques que cal realitzar per la posada a disposició de les 
infraestructures –facultat que es confereix al president de GTP– ni les 
condicions d’ús i el règim de garanties aplicables. Tampoc tenim 
constància que s’haja creat la Comissió Mixta de Seguiment prevista en 
l’acord marc. 

D’altra banda, la revisió d’una mostra de factures emeses per GTP en 
l’exercici 2012 en concepte d’utilització de diverses instal·lacions 
ferroviàries ha posat de manifest, entre altres, els següents aspectes 
significatius: 

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

- En les factures figura un termini de pagament de 30 dies, que no 
està justificat pels acords específics ni per la resolució que aprova 
els cànons corresponents. 

També hi figura comptabilitzada una factura rebuda de GTP per import 
d’1.477.235 euros, corresponents al cost financer de les factures vençudes 
i pendents de pagament per al període 2007 a 2012. 

Totes les factures de GTP estan pendents de pagament en la data de la 
fiscalització. 

5.8 Despeses de personal 

Les despeses de personal sumen 80.958.153 euros, quantitat que 
representa un 31,3% del total de despeses de l’exercici. La composició 
d’aquestes despeses, en comparació amb la de l’exercici anterior, és la 
següent (en euros): 
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Compte 2012 2011 Variació 

Sous i salaris 59.955.809 66.077.133 (9,3%)

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 20.799.837 21.697.524 (4,1%)

Aportacions al pla de pensions 70.869 675.730 (89,5%)

Provisions (500.257) 140.875 (455,1%)

Altres despeses socials 631.895 635.610 (0,6%)

Total 80.958.153 89.226.872 (9,3%)

Quadre 8 

Els sous i salaris s’han vist reduïts en un 9,3% en relació amb l’exercici 
anterior. Segons l’estudi elaborat per FGV a tal efecte, aquesta reducció 
és deguda, fonamentalment, a la disminució de la plantilla mitjana, que 
ha generat una reducció del 3,21%, el 2,76% conseqüència del no 
abonament de la paga extra i l’1,01%, de l’estalvi en les quotes a la 
Seguretat Social. 

Massa salarial 

FGV va sol·licitar, dins del termini legal previst, a la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública el preceptiu informe favorable 
d’autorització de massa salarial per a l’exercici 2012. L’esmentada 
Conselleria va sol·licitar aclariments a la petició efectuada, que FGV va 
contestar. No hi ha constància, però, de l’informe definitiu que ha 
d’emetre l’esmentat òrgan directiu. 

Evolució de la plantilla 

Tot seguit mostrem l’evolució interanual de la plantilla mitjana i de la 
plantilla al tancament de l’exercici: 

Plantilla 2012 2011 Variació 

Mitjana 1.805,23 1.885,25 (4,2%)

A 31 de desembre 1.778 1.845 (3,6%)

Quadre 9 

Reiterem la recomanació que hem fet en informes de fiscalització 
d’exercicis anteriors sobre la necessitat d’elaborar i aprovar una plantilla 
de personal que continga, almenys, la definició i numeració, les 
característiques bàsiques, els requisits per a cada lloc de treball, les 
retribucions i el procediment de provisió dels llocs de treball vigents en 
l’Entitat. 

A tal efecte, l’art. 18.1 del Decret Llei 1/2011 estableix que els ens del 
sector públic de la Generalitat publicaran en el Diari Oficial de la 
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Comunitat Valenciana, anualment, una relació dels llocs de treball o 
plantilles, que d’acord amb el Decret Llei 7/2012 es produirà abans del 31 
de desembre de 2013. 

Altes de l’exercici 

Amb la finalitat de verificar el compliment de la normativa aplicable a la 
selecció de personal i l’existència de procediments interns que en 
garantisquen l’aplicació, hem revisat una mostra de deu expedients de 
les contractacions de personal realitzades durant l’exercici 2012. La 
revisió efectuada ha posat de manifest els importants següents aspectes: 

 En dues de les contractacions analitzades, de naturalesa temporal, 
en l’expedient no s’acredita suficientment el procés selectiu que 
FGV ha portat a terme pel que fa a la salvaguarda dels principis de 
publicitat, igualtat, mèrit i capacitat aplicables a la contractació de 
personal laboral al servei del sector públic. 

 En cinc de les contractacions revisades, els expedients no contenen 
l’informe requerit per l’article 31.5 de l'LPG2012 sobre la necessitat i 
justificació de la contractació i l’existència de crèdit disponible a 
l’efecte. 

 En l’expedient del contracte del nou director gerent de l’Entitat, 
l’ingrés del qual es va produir el 6 de novembre del 2012, no hi ha 
constància documental sobre el compliment dels apartats 1 i 4 de 
l’article 19 del Decret Llei 1/2011, segons els quals l’elecció del 
personal directiu es basarà en criteris de competència, 
professionalitat i experiència en l’exercici de càrrecs de 
responsabilitat en la gestió pública i privada, i que la seua actuació 
estarà subjecta a avaluació d’acord amb els criteris establits en 
l’esmentat article. 

Personal directiu 

Les retribucions percebudes per l’alta direcció de l’Entitat es detallen en 
la nota 18.3 de la memòria, entre les quals es fa referència a les del lloc 
de director gerent. Durant 2012 s’ha produït un relleu en aquest càrrec 
(vegeu apartat 1.6 de la memòria). 

FGV va abonar a la persona que deixava el càrrec la quantitat de 2.924 
euros en concepte d’indemnització per vacances no realitzades, a 
l’empara de la jurisprudència del Tribunal Suprem, en relació amb 
l’article 38.1 de l’Estatut dels Treballadors. 
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Productivitat 

Dels objectius prevists en el XI Conveni col·lectiu vigent, FGV ha abonat 
durant 2012 el vinculat a la reducció de l’absentisme laboral, que ha 
pujat a 1.061.551 euros. 

La revisió del concepte de productivitat ha posat de manifest els aspectes 
següents: 

- L’import abonat no supera el límit del 7% de la massa salarial de 
l’exercici establit per l’article 31.6 de l'LPG2012. 

- No obstant això, FGV ha incomplit els articles 31.6 de l'LPG2012 i 20 
del Decret Llei 1/2011, perquè no ha sol·licitat ni obtingut els 
informes requerits de la Conselleria competent ni tampoc 
l’autorització del Consell. 

Revisió de les nòmines 

En la revisió d’una mostra de les nòmines de l’exercici 2012 s’han 
observat, com a aspectes més significatius, els següents: 

- En determinats casos no hi ha correspondència entre la situació 
laboral del treballador i la que es deriva del contracte que figura en 
el seu expedient. L’ascens del treballador en el seu lloc de treball 
solament està documentat mitjançant notificació interna. 
Considerem necessari que els ascensos de categoria i la resta de 
notificacions de la prestació laboral es documenten mitjançant la 
seua incorporació als contractes corresponents. 

- En les nòmines de diversos treballadors figuren claus salarials que 
no es troben aplegades en les taules salarials vigents. 

Expedient de comiat col·lectiu 

Tramitació 

Amb data de 28 de novembre de 2012, la direcció d’FGV va comunicar als 
representants dels treballadors, i a les autoritats laborals competents, 
l’obertura del període de consultes per procedir al comiat col·lectiu de 
450 treballadors en els seus centres de treball de València i Alacant, 
fonamentat en causes econòmiques, tècniques i organitzatives. 

En la comunicació s’indica, entre altres qüestions, que el procediment es 
regirà pel que estableix el Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, i que la 
relació individualitzada dels treballadors afectats serà objecte de 
determinació en els acords que es puguen tancar durant el període de 
consultes o, en cas que no hi hagués acord, per decisió de l’Entitat segons 
els criteris d’afectació que figuren en la memòria explicativa. Quant a 
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això, hem d’assenyalar que alguns dels criteris continguts en la memòria 
són ambigus. 

El procés negociador va concloure amb la signatura del preacord assolit 
el 28 de desembre de 2012, dins del període de consultes, entre la 
direcció d’FGV i la majoria dels treballadors, i que es va formalitzar el 20 
de febrer de 2013. 

En aquest acord es preveu l’extinció de 310 contractes de treball amb un 
termini d’execució que finalitza el 31 d’agost de 2013. L’acord estableix 
com a criteri prioritari d’afectació l’edat, per als treballadors majors de 56 
anys o més, que pugen a 236, i que les 74 extincions restants es 
realitzaran entre adscripcions voluntàries incentivades i contractes 
temporals, i els que queden pendents seran designats per l’empresa 
d’acord amb els criteris que figuren en la memòria. 

Posteriorment, amb data 21 de maig de 2013 es va subscriure un acord 
per reduir la xifra de treballadors afectats en quinze, amb motiu de 
l’obertura de nous trams de l línia d’FGV d’Alacant. 

Les comunicacions de comiat s’han iniciat en 2013. Amb data de 25 de 
juny s’han comunicat un total de 239 extincions de contracte. 

El cost total del comiat col·lectiu, d’acord amb les estimacions realitzades 
per FGV, puja a 13.478.860 euros. 

Pel que fa als litigis del procés, l’Assessoria Jurídica d’FGV ha comunicat 
a aquesta Sindicatura que no s’ha presentat cap impugnació col·lectiva, i 
que únicament s’han rebut, fins a la data, 69 impugnacions individuals 
de les extincions que ja s’han dut a terme, i que, per bé que siga difícil 
ressenyar el desenllaç previsible de cadascuna, el cost econòmic seria 
d’1.675.784 euros per al cas que es declarés la nul·litat de totes, i de 
3.374.546 euros per al supòsit que s’estimés la improcedència dels 
comiats. Els primers judicis es troben assenyalats per al pròxim mes de 
desembre de 2013. 

Tractament comptable 

El tractament comptable de l’expedient de comiat col·lectiu que FGV ha 
donat en els seus comptes anuals de l’exercici 2012 s’ha limitat a 
descriure'n una concisa informació en la nota 25.2 de la memòria. 

En opinió d’aquesta Sindicatura, aquest tractament comptable no s’adiu 
als principis i criteris comptables d’aplicació a FGV relatius a les 
provisions i contingències i fets posteriors al tancament de l’exercici, 
principalment. 

Tenint en compte les fites de l’expedient, FGV havia creat, en el moment 
del tancament de l’exercici i abans de l’aprovació dels comptes anuals, 
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una expectativa vàlida enfront de tercers, en aquest cas els treballadors 
de l’empresa, que constitueix una obligació implícita que s’ha de reflectir 
com una provisió en el passiu del balanç d’acord amb la norma de 
registre i valoració del número 15 del Pla General de Comptabilitat, atès 
que l’Entitat té la informació suficient per realitzat una estimació fiable 
del seu import i proporcionar la informació requerida per l’apartat 14 del 
model de memòria, incloent-hi la informació sobre les possibles 
contingències que es puguen derivar dels litigis en curs. 

D’acord amb això, FGV hauria d’haver registrat una provisió pel valor 
actual de la millor estimació possible del comiat col·lectiu, que segons la 
informació disponible puja a 13.478.860 euros, suma que hauria 
incrementat les pèrdues de l’exercici en el dit import. 

En aquest sentit, l’Entitat no ha estat consistent amb els criteris de la 
nota 4.10 de la seua memòria, en la qual indica que “els comptes anuals 
apleguen totes les provisions amb respecte a les quals s’estima que la 
probabilitat que s’haja d’atendre l’obligació és major que la del cas 
contrari”. 

L’Entitat també hauria d’haver donat la informació requerida per les 
normes sobre els fets d’aquest expedient esdevinguts amb posterioritat 
al tancament, com ara altres acords subscrits, comunicacions de comiat i 
impugnacions, principalment. 

5.9 Memòria 

a) Bases de presentació. Empresa en funcionament 

Segons indica la nota 1.2 de la memòria d’FGV, els ingressos que ha 
obtingut l’Entitat en la prestació dels seus serveis són insuficients 
per assolir la cobertura global de les seues despeses; a 31 de 
desembre de 2012 el balanç presenta imports negatius en els 
resultats dels seus exercicis i en el fons de maniobra. El 
desenvolupament de la seua activitat precisa dels recursos aportats 
pel titular del servei públic, mitjançant la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat de cada exercici i dels contractes programa que es 
puguen celebrar.  

L’Entitat, en l’elaboració dels comptes anuals, ha aplicat el principi 
d’empresa en funcionament, ja que considera que la Generalitat, 
com a titular d’aquest ens públic, continuarà prestant el suport 
financer necessari perquè mantinga la seua activitat. 

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

En relació amb això, els usuaris dels comptes anuals d’FGV han de 
tenir en compte la possibilitat que hi haja riscs importants que 
puguen representar canvis significatius en el valor dels actius o 
passius, o fins i tot la possibilitat que l’empresa continue 
funcionant normalment (en la terminologia del PGC), com a 
conseqüència de les mesures que la Generalitat està adoptant en el 
marc de la reestructuració i racionalització del sector públic 
empresarial i fundacional de la Generalitat. 

En aquest context, hem de destacar la informació següent: 

1. Contracte programa. El Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del 
Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del 
Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat 
inclou FGV dins de les mesures en l’àmbit de la mobilitat i 
transport, i estableix que les relacions entre aquesta Entitat i 
la Generalitat s’articularan mitjançant un contracte programa 
o contracte de gestió de caràcter plurianual. 

Segons s’indica en la nota 25.4 de la memòria d’FGV, durant el 
mes de febrer de 2013 es va acabar l’elaboració d’un esborrany 
de contracte programa per al període 2013-2017 que es trobava 
pendent d’aprovació per l’Administració autonòmica (i també 
en el moment de redactar-se aquest Informe). 

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

La realització del pla de sanejament va ser contractada per 
FGV en 2012; aquest expedient és analitzat en l’apartat 6.6 
d’aquest Informe. 

En l’acta del Consell d’Administració d’FGV de 30 d’octubre de 
2012 consta que la directora gerent va exposar el contingut del 
pla a la resta del Consell “encara que no es fa lliurament de 
l’esmentat document”, i que “...el Consell d’Administració es 
dóna per entès de les mesures proposades pel Pla de 
Sanejament...”. 

Pel que fa a la tramesa del pla a la Generalitat, FGV ha indicat 
a aquesta Sindicatura que no es va fer de manera oficial, sinó 
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que es va lliurar en les diferents reunions que la Gerència 
d’FGV va mantenir amb els alts càrrecs de la Conselleria. 

En la memòria d’FGV no es fa menció al pla de sanejament. 
Segons el document facilitat a aquesta Sindicatura, de juliol de 
2012, els aspectes més importants es poden sintetitzar en dos 
apartats. 

- Les mesures plantejades en el pla sumen un estalvi de 29,3 
milions d’euros en el període d’aplicació del pla, amb un 
cost d’indemnització de 5,5 milions d’euros. Entre les 
mesures proposades destaquen la reducció de freqüències, 
tancament de línies, ajustaments de personal i increments 
de tarifes.  

- En l’apartat de projeccions financeres, el pla assenyala 
entre altres qüestions que és necessari que les subvencions 
cobrisquen tot el dèficit d’explotació i que es cobren sense 
demora per no degradar la tresoreria de l’Entitat. 

3. Comiats col·lectius. Cal tenir en compte també l’expedient de 
comiat col·lectiu que ha iniciat FGV en 2012, i que es comenta 
en l’apartat 5.8, i la contractació d’aquest, que es tracta en 
l’apartat 6.6. 

4. Dependència funcional. D’altra banda, l’article 30 del Decret 
Llei 7/2012 inclou FGV entre les entitats sobre les quals 
exercirà les seues funcions la Corporació Pública Empresarial 
Valenciana. 

b) Fons de Liquiditat Autonòmica 

Mitjançant el Reial Decret-Llei 21/2012, de 13 de juliol, de Mesures 
de Liquiditat de les Administracions Públiques i en l’Àmbit 
Financer, es va instrumentar un mecanisme de suport a la liquiditat 
de les comunitats autònomes, de caràcter temporal i voluntari, 
denominat Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). 

En la nota 1.10.6 de la memòria s’indica que durant 2012 s’han 
tramitat deutes a través del FLA per import de 18.578.420 euros, que 
estaven pendents de pagament. Aquesta informació fa referència a 
les sol·licituds tramitades per FGV relatives a deutes de proveïdors 
(tram II del FLA). 

Al marge d’això, cal assenyalar que FGV no disposa d’informació 
sobre la possible inclusió per la Generalitat en el FLA d’obligacions 
pendents de pagament associades als venciments del principal del 
deute financer (tram I) o d’interessos d’aquest (tram II), i per tant 
els comptes anuals d’FGV de 2012 no preveuen els apunts 
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comptables que poguessen ser necessaris, en cas que aquests 
deutes hagen estat tramitats i satisfets, per registrar la baixa dels 
passius financers i la compensació dels resultats negatius 
d’exercicis anteriors. 

6.  FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1  Normativa i grau d’aplicació 

El règim de contractació aplicable a FGV és el corresponent als poders 
adjudicadors que no són Administració pública, definits en l’article 3.3 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

Això té com a conseqüència que en la preparació dels contractes FGV 
haurà de seguir les regles que estableix l’article 137 del TRLCSP, mentre 
que en l’adjudicació dels contractes s’aplicarà el que estipula l’article 190 
per als contractes subjectes a regulació harmonitzada i l’article 191 per 
als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. Tot això amb 
independència de les regles generals que estableix el TRLCSP que són 
aplicables a la globalitat del sector públic. 

Per la seua banda, la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de 
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis 
postals (LSE), té per objecte regular el procediment d’adjudicació dels 
contractes d’obres, subministrament i serveis quan contracten 
determinades entitats públiques i privades que operen en els sectors 
d’activitat relacionats amb l’aigua, l’energia, els transports i els serveis 
postals. 

FGV té la consideració d’entitat contractant pel que fa a l’LSE, llei que ha 
d’aplicar, pel que fa a les activitats de posada a disposició o explotació de 
xarxes que presten un servei públic en el camp del transport per 
ferrocarril, en l’adjudicació dels contractes que tinguen un valor estimat 
que, excloent-ne l’IVA, siga igual o superior als límits següents: obres: 
5.000.000 d'euros; subministrament i serveis: 400.000 euros. 

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

6.2  Instruccions de contractació 

El 23 de juliol de 2008 el Consell d’Administració d’FGV va aprovar, en 
virtut del que disposa l’article 175 de l’LCSP (article 191 del TRLCSP), les 
instruccions de contractació de l’Entitat, d’obligat compliment intern. 
Aquestes instruccions es van modificar el 19 de desembre de 2011 per 
ajustar-les a les disposicions del Decret Llei 1/2011. 
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Les instruccions s’apliquen als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada d’acord amb el TRLCSP i als contractes exclosos de l’LSE, i 
s’hi indiquen els d’obres inferiors a 5.000.000 d’euros i els de serveis i 
subministraments inferiors a 400.000 euros. 

Analitzades aquestes instruccions, s’han posat de manifest, en relació 
amb el compliment de la normativa que cal aplicar-hi, els aspectes 
següents: 

a) No regulen la publicació de la formalització dels contractes en el 
perfil de contractant, com és obligatori. 

b) La justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte es considera 
obligatòria per a contractes per un import superior a 10.000 euros, si 
bé l’article 13 del Decret Llei 1/2011 no preveu cap llindar. 

c) No s’hi fa menció a l’obligatorietat de respectar el principi de no 
discriminació en la descripció de l’objecte del contracte i de la 
prohibició de facilitar, de manera discriminatòria, informació que 
puga proporcionar avantatges a determinats licitadors. 

Addicionalment, per millorar el contingut de les instruccions de 
contractació, considerem oportú efectuar les recomanacions següents, 
que si bé no són obligatòries legalment, contribuiran a millorar la gestió 
contractual: 

a) Haurien d’estar signades de manera electrònica. 

b) L’àmbit d’aplicació de les instruccions hauria d’haver-se definit 
amb major precisió. 

c) Hauria de constar expressament la regulació de les pròrrogues. 

d) En els mitjans de publicitat prevists per als contractes subjectes a 
l’LSE s’hi hauria d’afegir el BOE. 

e) Haurien de seguir les normes que FGV ha d’aplicar en contractes de 
serveis i subministraments exclosos de l’LSE, l’import dels quals se 
situe entre els 400.000 i els 200.000 euros. 

6.3  Perfil de contractant 

Pel que fa a la revisió del perfil de contractant, que es troba en la seu 
electrònica de l’Entitat, cal assenyalar, en relació amb el compliment de 
la normativa que el regula, els aspectes següents: 

a) L’Entitat no ha inclòs el seu perfil de contractant en la Plataforma 
de Contractació de la Generalitat en contra del que exigeix l’article 3 
de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 
de setembre de 2008, per la qual s’aprova la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. 
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b) L’aplicació utilitzada per l’Entitat per publicar el seu perfil de 
contractant en la seua seu electrònica no té segell de temps, motiu 
pel qual no es compleixen els requisits establits en l’LCSP per 
garantir fefaentment la data i el termini de publicació dels anuncis 
de licitació i/o adjudicació. Així mateix, s’ha posat de manifest que 
no hi ha eines que agiliten l’accés públic a la informació contractual 
d’FGV, mitjançant cerques ordenades per diferents criteris. 

Addicionalment, s’hi han observat els següents aspectes que FGV ha de 
tenir en compte per millorar el seu perfil de contractant: 

a) Els documents del procediment de contractació publicats en el 
perfil del contractant s’haurien de signar electrònicament, a fi de 
millorar les garanties previstes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. 

b) FGV no disposa d’un manual de procediments que formalitze 
documentalment les funcions de les persones encarregades de la 
gestió del perfil. Es recomana elaborar aquest manual. 

6.4  Contractes adjudicats en l’exercici 

Segons la informació facilitada per l’Entitat, durant l’exercici 2012 s’han 
adjudicat un total de 133 contractes (sense considerar els menors) per un 
import global de 14.623.669 euros (IVA no inclòs). El quadre següent 
mostra un resum per tipus de contractes i procediments d’adjudicació. 

Tipus de contracte Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació Nombre de 
contractes 

Obres 

Obert 250.459 37,1% 1 16,7%

Negociat 425.081 62,9% 5 83,3%

   Sense publicitat 425.081 62,9% 5  

Subtotal 675.540 100% 6 100%

Subministraments 

Obert 98.565 2,4% 1 1,9%

Negociat  4.015.929 97,6% 51 98,1%

  Amb publicitat 19.404 0,5% 4 7,7%

  Sense publicitat 3.996.525 97,1% 47 90,4%

Subtotal 4.114.494 100% 52 100%

Serveis 

Obert 4.228.847 43,0% 8 10,7%

Negociat  5.604.788 57,0% 67 89,3%

  Sense publicitat 5.604.788 57,0% 67 89,3%

Subtotal 9.833.635 100% 75 100%

Total 14.623.669   133   

Quadre 10 

 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2012 

377 

Per tipus de contractes, els de subministraments representen el 28% del 
total adjudicat el 2012, els de serveis, el 67% i els d’obres, el 5% restant. 
Mitjançant procediment obert se n’ha adjudicat el 31% i per negociat, el 
69%. 

6.5 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació que ha efectuat 
FGV en l’exercici 2012, s’ha seleccionat la mostra de contractes que es 
detalla en el quadre 11, que representa un 48,4% de l’import total 
adjudicat en l’esmentat exercici.  

Núm. exp. 
Proced. 

adjudicac. 
Objecte  

Import 
adjudicació 

12/024 Obert Serveis vigilància FGV a València 3.020.738 

12/025 Obert Serveis vigilància FGV a Alacant 546.413 

12/037 PNSP Adaptació de la xarxa de vendes Metrovalència a la norma EMV-2 587.667 

12/027 PNSP Pla de sanejament d’FGV 33.000 

12/054 PNSP Auditoria laboral en FGV 13.500 

12/067 PNSP Procés de reestructuració de la plantilla d'FGV 53.500 

08/038 PNSP Annex I contracte assistència instal·lacions ATP 473.800 

08/39 PN Annex II al contracte manteniment passos a nivell Alacant 697.179

4300000352 PNSP Neteja d’estacions no incloses en l’expedient 01/39 537.107

4600001100 PNSP Consum elèctric de baixa tensió 200.000

4500041812 PNSP Rotllo bitllet sense contacte 192.960

4500042777 PNSP Rotllo bitllet sense contacte 187.327

4600001017 PNSP Gasoil tipus C 153.900

4600001137 PNSP Gasoil tipus A 140.000

4600001136 PNSP Gasoil tipus C 120.000

4300000314 PNSP Manteniment sistema de venda i validació de títols transport 118.020

  Total mostra 7.075.111 

Quadre 11 

Hem revisat també una mostra de contractes menors. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’adiu a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte. Així mateix hem revisat els documents 
justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

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

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

Addicionalment hem portat a terme el seguiment de la següent mostra 
de contractes significatius adjudicats en exercicis anteriors, quant a 
l’evolució i execució d’aquests durant 2012: 

Núm. 
expedient 

Objecte 

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

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

04/49 Subministrament 14 unitats tramvia sèrie 4200, Protocol III 

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

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

10/062 Subministrament i instal·lació d’equip embarcat ZSI–127. 

Quadre 12 

En l’apartat següent detallem, a més dels incompliments significatius 
que s’han senyalat en l’apartat 3.2 de l’Informe, aquelles observacions 
sobre determinats aspectes que també hauran de tenir en compte els 
responsables de l’Entitat. 

6.6 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

6.6.1 Contractes adjudicats en 2012 

Incidències comunes 

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

a) No es publica en el perfil del contractant la formalització dels 
contractes (article 154 del TRLCSP). 

b) No s’acredita adequadament que l’òrgan de contractació haja 
aprovat els plecs de clàusules administratives particulars (article 
115.4 del TRLCSP) i de prescripcions tècniques (article 116.1 del 
TRLCSP). 

c) No es motiva, en tots els casos, de manera adequada l’adjudicació 
dels contractes en les notificacions als licitadors no seleccionats 
(article 151.4 del TRLCSP). 
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d) En tots els contractes revisats s’inclouen clàusules de venciment de 
pagament a 50 dies, quan per la Llei 15/2010 el termini aplicable és 
de 75 dies. Que FGV fixe un termini inferior al legalment previst pot 
tenir com a conseqüència un increment improcedent dels costs 
financers de l’Entitat. 

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

1) Expedient 12/024 

La contractació realitzada té per objecte la prestació dels serveis de 
vigilància i protecció de clients, agents, instal·lacions i dependència 
d’FGV a València. 

L’expedient preveu dividir-la en tres lots per un import total de 
3.020.738 euros (IVA exclòs), que han estat adjudicats a dues 
empreses que han formalitzat sengles contractes de data 19 de 
novembre de 2012, amb un termini de durada d’un any. 

A 31 de desembre de 2012 l’import facturat puja a 345.002 (IVA 
exclòs), que està vençut i pendent de pagament. 

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

a) L’article 86.3 del TRLCSP preveu la divisió en lots de l’objecte 
del contracte quan aquest admeta el fraccionament i així es 
justifique degudament en l’expedient, sempre que aquests lots 
siguen susceptibles d’utilització o aprofitament separat i 
constituïsquen una unitat funcional, o així ho exigisca la 
naturalesa de l’objecte. En l’expedient del contracte no consta 
la justificació requerida per l’article abans referit. 

b) L’informe tècnic de valoració de les ofertes no justifica els 
criteris que s’han utilitzat per a puntuar-lo. D’altra banda, 
s’han valorat en aquest apartat condicions dels licitadors que 
van ser exigides per justificar la seua solvència. L’article 150 
del TRLCSP estableix que per a valorar les ofertes s’hauran 
d’atendre criteris directament vinculats a l’objecte del 
contracte. 

2) Expedient 12/025 

Contracte formalitzat el 22 d’octubre de 2012, per un import de 
546.413 euros (IVA exclòs), l’objecte del qual consisteix en la 
prestació de serveis de vigilància i protecció de clients, agents, 
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instal·lacions i dependències d’FGV a Alacant. El seu termini 
d’execució es va fixar en un any des de la data del contracte. 

A 31 de desembre de 2012 l’import facturat per l’adjudicatària 
pujava a 102.185 euros, import que està vençut i pendent de 
pagament. 

3) Expedient 12/037 

Contracte formalitzat el 22 de novembre de 2012 per import de 
587.667 euros (IVA exclòs) i un termini d’execució de vuit mesos, 
que té per objecte adaptar la xarxa de vendes a la normativa 
aplicable. 

A 31 de desembre de 2012 l’import facturat puja a 313.388 euros, 
que està vençut i pendent de pagament. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes següents. 

a) La contractació s’ha tramitat mitjançant procediment negociat 
sense publicitat d’acord amb el que estableix l’article 59.c de 
l’LSE, que permet aplicar aquest procediment quan, per raons 
tècniques, artístiques o motius relacionats amb la protecció de 
drets exclusius, el contracte solament puga ser executat per 
un operador econòmic determinat. En aquest sentit, s’ha 
d’indicar que l’informe de necessitat preparat pels 
departaments tècnics d’FGV no justifica, amb prou precisió i 
concreció, les raons tècniques o jurídiques que impedeixen la 
concurrència d’altres operadors. 

b) El plec de clàusules administratives particulars no estableix 
les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica que ha de complir el licitador tal com 
requereix l’article 62 del TRLCSP. 

c) Malgrat que el plec de clàusules administratives particulars 
aplega els aspectes tècnics i econòmics que seran objecte de 
negociació, no existeix en l’expedient documentació 
acreditativa que justifique que el dit expedient negociador 
s’haja dut a terme, tal com estableix l’article 169 del TRLCSP. 

d) El contracte estableix un termini d’execució de vuit mesos, 
quan en els plecs tècnics i administratius n’era de deu. No 
consta en l’expedient documentació que justifique aquests 
reducció. 
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4) Expedient 12/027 

Contracte formalitzat l’1 de juny de 2012 que té per objecte 
l’elaboració d’un pla de sanejament per a FGV, amb un termini 
d’execució que finalitza el dia 25 de juny de 2012. El preu es fixa en 
33.000 euros (IVA exclòs) més les despeses generades en concepte 
de desplaçament i dietes, que seran facturades de manera 
separada. 

L’import facturat puja a 35.246 euros (IVA exclòs), totalment pagat 
durant 2012 i 2013. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) L’elaboració del pla de sanejament és una exigència del Decret 
Llei 1/2011. Això no obstant, l’informe de necessitat d’FGV no 
justifica amb precisió la naturalesa i extensió de les 
necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte ni la 
idoneïtat d’aquest per satisfer-les; en concret no es justifiquen 
les raons que exigeixen la contractació externa, ni l’estimació 
del cost total d’execució de la prestació. 

b) La resolució de licitació preveu que el pressupost del contracte 
sume 60.000 euros (IVA exclòs). No s’ha elaborat el plec de 
clàusules administratives particulars que requereixen les 
instruccions de contractació per a tots els contractes superiors 
a 50.000 euros. En l’expedient figura un document que aplega 
les característiques tècniques del pla de sanejament, no datat, 
elaborat pel departament de compres i contractacions, i un 
altre de relatiu als criteris de valoració de les ofertes, sense 
data ni signatures que n’acrediten l’aprovació. 

c) En l’acta d’obertura de les ofertes es ressenyen les ofertes 
presentades per cinc empreses. Aquesta acta indica que una 
vegada revisades les ofertes tècniques i econòmiques es 
decideix sol·licitar noves ofertes a dues de les empreses 
participants amb la finalitat que “detallen amb major precisió 
els conceptes que comprén l’oferta i que se’n descompten els 
no necessaris”. Una de les empreses va declinar rebaixar el 
preu dels seus serveis, mentre que l’altra empresa requerida, 
que va ser finalment l’adjudicatària, es va limitar a remetre 
una segona oferta amb una rebaixa del pressupost inicial del 
30.6%, sense altres detalls ni precisions addicionals sobre els 
conceptes de la seua oferta que FGV els havia demanat que 
aclarissin 

L’aclariment de qualsevol extrem de les ofertes presentades 
s’ha de realitzar durant el període de negociació amb els 
licitadors, i deixar adequada constància documental d’aquest 
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procés negociador. En l’expedient no s’acredita el 
desenvolupament d’un procés negociador amb els licitadors 
presentats. 

d) L’informe de valoració no explica les fórmules utilitzades per a 
obtenir la puntuació de l’oferta econòmica ni els criteris 
concrets utilitzats per a valorar l’oferta tècnica, cosa que 
incompleix les normes sobre els criteris de valoració 
estipulades en l’article 150 del TRLCSP. 

e) Les despeses de desplaçament i dietes facturades de manera 
separada per l’adjudicatari a FGV han pujat a 2.246 euros (IVA 
exclòs). En relació amb aquestes despeses, hem de manifestar 
que no s’hi estimen ni s’hi estableixen límits o criteris per a 
reconèixer-les en el contracte. Per tant determinar aquestes 
despeses queda a l’arbitri d’una de les parts, cosa que 
incompleix l’article 87.1 del TRLCSP, que estableix que la 
retribució del contractista consistirà en un preu cert. 

Així mateix, cal indicar que el sobrecost que representen 
aquestes despeses addicionals no es va considerar per a 
efectuar una comparança, en termes homogenis, de les ofertes 
presentades. En aquest sentit, hem d’assenyalar que la resta 
d’empreses licitadores presentaren la seua oferta amb 
consignació d’un preu total sense esmentar que aquestes 
despeses foren objecte de facturació separada. Tampoc no 
consta en l’expedient que FGV haja requerit cap aclariment o 
concreció en la fase de negociació del contracte. 

f) En la revisió de les despeses de desplaçament i dietes 
facturades per l’adjudicatària hem observat que no detallen 
els motius que justifiquen els desplaçaments a diverses 
ciutats espanyoles ni les persones ni conceptes que els han 
generat. 

g) Amb motiu de la petició de l’adjudicatària en què al·legava 
endarreriments imputables a FGV, la directora gerent d’FGV va 
concedir una pròrroga en el termini d’execució fins al 6 de 
juliol de 2012, si bé no indica en el dit acord els motius, causes 
ni responsables dels endarreriments imputables. 

h) El contracte preveu la presentació d’un pla de sanejament sota 
els requeriments que s’especifiquen en el plec de 
característiques tècniques, entre els quals s’inclou l’emissió de 
conclusions sobre la viabilitat de l’empresa i la sostenibilitat 
econòmica i financera del seu model de negoci a mitjà i llarg 
termini. A tal efecte, consta en l’expedient un document que 
consisteix en una presentació en format Powerpoint l’apartat 
de conclusions de la qual indica: “FGV, per mitjà de les 
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mesures plantejades, és capaç de millorar la cobertura global 
fins assolit un valor d’un 65%, cosa que millora en 20 punts 
l’expressat valor. Tanmateix, necessita l’esforç de subvenció 
per mantenir la viabilitat”. 

i) No consta en l’expedient l’acta de recepció, prevista en el 
contracte, del pla de sanejament. 

5) Expedient 12/054 

Contracte formalitzat el 4 de juliol de 2012 per import de 13.500 
euros (IVA exclòs) l’objecte del qual és l’elaboració d’una auditoria 
laboral d’FGV, amb un termini d’execució que finalitza el 14 de 
setembre de 2012. 

Totalment pagat durant 2012 i 2013 

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

a) En l’expedient no hi ha constància documental del procés de 
negociació amb les empreses ni de les dates de presentació de 
les seues ofertes. L’informe de valoració d’ofertes, que manca 
de data, proposa l’adjudicació a un licitador, si bé aquest va 
presentar posteriorment una proposta econòmica menor, 
sense que hi conste la data, que és la que finalment es va 
contractar. Tampoc no hi consta un acord d’adjudicació per 
l’òrgan de contractació, i en relació amb això és important 
assenyalar que en l’expedient figura una segona oferta 
econòmica presentada per un altre licitador, l’import de la 
qual és menor que la contractada. 

b) El contracte preveu el lliurament d’un exemplar complet de 
l’“Informe de l’auditoria laboral”. A tal efecte, consta en 
l’expedient un document denominat “FGV. Anàlisi 
dimensionament de plantilla. Detall de l’excedent de 
personal” que consisteix en una presentació en format 
Powerpoint el contingut de la qual no s’ajusta totalment al 
“dictamen final” de l’oferta tècnica de l’adjudicatari. 

c) No consta en l’expedient l’acta de recepció, prevista en el 
contracte, de l’informe de l’auditoria laboral. 

6) Expedient 12/067 

Contracte formalitzat el 26 de novembre de 2012 per import de 
53.500 euros (IVA exclòs) l’objecte del qual és la prestació dels 
serveis necessaris per dur a terme un procés de reestructuració de 
la plantilla d’FGV, amb un termini d’execució que serà el necessari 
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per a realitzar l’estudi, la preparació, el disseny, la tramitació i la 
posada en marxa d’un expedient de regulació d’ocupació. 

Adjudicat a la mateixa empresa que el contracte anterior, referent a 
l’auditoria laboral. 

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

a) En opinió d’aquesta Sindicatura, l’objecte d’aquest contracte 
forma una unitat operativa o funcional amb el del contracte 
12/054 ressenyat amb anterioritat, atès que l’execució del 
contracte sobre la situació laboral d’FGV és un antecedent 
necessari per al desenvolupament adequat del contracte 
relatiu a la reestructuració de la plantilla de personal. En vista 
d’aquestes circumstàncies, cal deduir que FGV ha produït un 
fraccionament indegut de l’objecte del contracte i ha incomplit 
el principi de publicitat que exigeix l’adjudicació ordinària de 
la contractació, encara que aquesta fóra el procediment 
negociat. 

b) S’ha incomplit l’article 23 del TRLCSP, atès que el termini de 
duració del contracte no s’ha determinat conformement amb 
els requisits establits legalment. 

c) El plec de condicions tècniques preveu que l’objecte del 
contracte incloga la preparació de la memòria que ha de 
fonamentar l’expedient de regulació d’ocupació. A tal efecte, 
en l’expedient consta un document denominat “FGV. 
Plantejament d’un expedient de regulació d’ocupació” que 
consisteix en una presentació en format Powerpoint el 
contingut de la qual no s’ajusta totalment a la descripció de 
l’objecte de treball sol·licitat que es descriu detalladament en 
els plecs tècnics. 

El document anterior porta data del 30 d’octubre de 2012, 
abans de la formalització del contracte. Això representa que 
FGV ha incomplit l’article 156.5 del TRLCSP, que estableix que 
no es podrà iniciar l’execució del contracte sense que 
prèviament s’haja formalitzat, excepte en les tramitacions 
d’emergència. 

d) Altres incidències detectades en la tramitació de l’expedient 
són les següents: no consten en l’expedient les invitacions a 
les empreses a participar en el procediment, tampoc no consta 
l’evidència de la negociació dels termes del contracte tal com 
estableix el plec de les clàusules administratives particulars i 
la fiança s’ha prestat amb posterioritat a la signatura del 
contracte. 
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e) A 31 de desembre de 2012, el contracte s’havia facturat per 
import de 41.000 euros (IVA exclòs) i estava totalment pagat. 

7) Expedient 08/038. Annex I 

El contracte revisat és el denominat Annex I a un contracte inicial 
que va ser formalitzat l’1 de gener de 2010 per import de 500.000 
euros (IVA exclòs) l’objecte del qual era l’assistència tècnica per al 
manteniment de les instal·lacions d’ATP i nodes de comunicació 
instal·lats en la línia d’FGV a Alacant. El termini d’execució es va 
fixar en un any, prorrogable excepte denúncia de les parts. El 
contracte es va prorrogar durant 2011. 

De la revisió efectuada sobre aquest contracte cal destacar els 
següents aspectes: 

a) El setembre de 2011 FGV va comunicar a l’adjudicatària la seua 
intenció de no prorrogar el contracte i deixar-lo resolt l’1 de 
gener de 2012. Com a resposta, es va rebre una proposta de 
modificació de les prestacions i del preu del contracte que FGV 
va acceptar i a tal efecte es va formalitzar la modificació, 
denominada Annex I al contracte, amb data d’1 de gener de 
2012 per import de 473.800 euros (IVA exclòs) i termini d’un 
any. 

b) El règim aplicable a FGV per a la modificació dels contractes és 
el previst en les seues instruccions de contractació, que és 
coincident amb el del TRLCSP. Aquest règim estableix que els 
contractes solament es podran modificar quan aquesta 
possibilitat s’haja previst en els plecs o en l’anunci de licitació, 
i en cas de no haver-se previst –com succeeix en el contracte 
analitzat– tan sols es podrà realitzar quan es justifique 
suficientment la concurrència de les circumstàncies previstes 
legalment i sempre que no s'alteren les condicions essencials 
de la licitació i adjudicació (article 107 del TRLCSP). 

En l’expedient del contracte no consta la documentació que 
acredite el compliment dels requisits legals abans esmentats. 

Per altra banda, i de conformitat amb les característiques de 
les modificacions practicades, considerem que hauria resultat 
aplicable a aquesta modificació l’article 105.1 del TRLCSP, que 
requereix la resolució del contracte en vigor i la celebració 
d’un altre sota les condicions pertinents. 

8) Expedient 08/039. Annex II 

El contracte revisat és el denominat Annex II a un contracte 
principal que va ser formalitzat l’1 de març de 2010 per import de 
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800.000 euros (IVA exclòs) l’objecte del qual era l’assistència tècnica 
al manteniment de les instal·lacions de senyalització, enclavaments 
i passos a nivell de la xarxa d’FGV a Alacant. El termini de duració 
es va fixar en un any, prorrogable excepte denúncia de les parts.  

El contracte principal es va modificar en febrer de 2011, amb la 
denominació d’Annex I, per ampliar les instal·lacions de 
manteniment i modificar el preu, que es va establir en 801.752 
euros (IVA exclòs). 

De la revisió que hem efectuat sobre aquest contracte cal destacar 
els aspectes següents: 

a) En octubre de 2011 FGV va comunicar a l’adjudicatària la seua 
intenció de no prorrogar el contracte i de deixar-lo resolt l’1 de 
març de 2012. Com a resposta, es va rebre una proposta que 
reduïa el preu de les prestacions contractades, que va ser 
acceptada per FGV, i a tal efecte es va formalitzar la 
modificació, denominada Annex II al contracte, amb data d’1 
de març de 2012 per import de 697.752 euros (IVA exclòs) i 
termini d’un any. 

 Pel que fa a les modificacions del contracte, s’hi han d’aplicar 
les excepcions indicades en el contracte anterior. 

9) Contractes adjudicats mitjançant procediment negociat sense publicitat per 
raó de la quantia. 

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

La informació sobre aquests contractes, que es troben inclosos en el 
quadre 10, es mostra tot seguit, juntament amb les dades de la revisió 
efectuada: 

Tipus 
Contractes Expedients revisats 

Import Núm. Import Núm. %  

Obres 245.670 3 0 0 -

Subministraments 2.325.285 44 1.746.205 23 75,10%

Serveis 2.553.403 49 937.727 4 36,72%

Total 5.124.358 96 2.683.932 27 52,38%

Quadre 13 
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La fiscalització ha comprés la revisió en detall dels vuit expedients que 
apleguem en el quadre 11, i altres proves relacionades amb aspectes 
generals dels contractes d’aquesta modalitat. 

No hi figura adjudicat cap contracte d’obres per import superior a 
200.000 euros. 

L’adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat sense 
publicitat per raó de quantia ha representat el 35% del total adjudicat en 
2012 (13,8% en 2011). 

La revisió d’aquests contractes ha posat de manifest les circumstàncies 
següents, que representen incompliments rellevants de la normativa 
aplicable: 

a) S’ha tramitat 17 contractes de subministrament i serveis per import 
conjunt de 2.067.504 euros, que superen individualment el límit de 
60.000 euros que s’ha establit per a aplicar el procediment negociat 
sense publicitat assenyalat en les instruccions de contractació. 

En aquests casos s’hauria d’haver publicat la licitació dels 
contractes, per complir adequadament els principis de publicitat i 
concurrència, de caràcter obligatori tal com exigeixen l’article 191 
del TRLCSP i les instruccions de contractació de l’Entitat. 

b) Entre els expedients ressenyats anteriorment en figura un, 
l’existència del qual s’ha anat verificant en exercicis anteriors, que 
supera l’import de 400.000 euros, motiu pel qual s’ha de tramitar 
d’acord amb les disposicions de la Llei 31/2007. 

c) L’Entitat no ha publicat en el seu perfil de contractant la totalitat de 
les adjudicacions dels contractes tramitats pel procediment 
negociat sense publicitat, cosa que incompleix el que disposen les 
seus instruccions de contractació i els articles 53.2 i 191 del TRLCSP. 

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

e) S’han observat quinze contractes, per import conjunt de 721.918 
euros, que, a la vista de les circumstàncies concurrents, s’haurien 
d’haver tramitat per procediment obert o restringit, conformement 
als principis de publicitat i concurrència i al que disposa l’article 86 
del TRLCSP. 

10) Contractes menors 

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

La informació facilitada per l’Entitat sobre els contractes menors 
celebrats durant 2012 es resumeix tot seguit: 

Tipus 
Contractes menors 

Import Núm. 

Obres 153.302 10 

Subministraments 1.408.475 1.395 

Serveis 2.295.353 797 

Total 3.857.130 2.202 

Quadre 14 

La revisió d’una mostra dels expedients d’aquests contractes ha posat de 
manifest que, considerades individualment, aquestes contractacions 
compleixen els requeriments relatius als límits quantitatius i a la 
documentació prevists pel TRLCSP, tot i que, a la vista de les 
circumstàncies concurrents, hem comprovat que hi ha almenys tres 
casos amb un volum de contractació anual que supera el llindar de 
publicitat i amb objectes que formen, a judici de la Sindicatura, una 
unitat operativa o funcional i en conseqüència haurien d’haver-se 
tramitat mitjançant els procediments negociat o obert per tal d’ajustar-
se als principis de publicitat i concurrència i al que disposa l’article 86 del 
TRLCSP. També hi ha la possibilitat de tramitar el contracte mitjançant 
lots, sempre que es justifique en l’expedient, d’acord amb el tercer 
apartat de l’article esmentat. 

6.6.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

1) Expedient 08/02 

Contracte formalitzat el 3 de novembre de 2008 per import de 30.726.498 
euros (IVA exclòs) i termini d’execució de 24 mesos. Els aspectes més 
significatius de les fiscalitzacions realitzades per la Sindicatura es poden 
consultar en els informes corresponents. 

El seguiment de l’execució d’aquest contracte en l’exercici 2012 ha posat 
de manifest els aspectes importants següents: 

a) Per comprendre l’evolució durant 2012, cal recordar la incidència 
assenyalada en l’Informe de 2011 pel que fa a l’aprovació per FGV 
d’una modificació del contracte relativa a l’ampliació de l’abast dels 
treballs i del termini d’execució per import de 3.038.256 euros (IVA 
exclòs), sense la tramitació de l’expedient de modificació 
corresponent ni la formalització de la modificació contractual. 
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S’ha concedit una nova pròrroga en el termini d’execució de 
manera que es fixa la finalització del contracte el 26 de desembre 
de 2012. La resolució de la directora gerent d’FGV que aprova 
l’ampliació del termini es fonamenta en les raons exposades per 
l’adjudicatària, que es limiten a indicar que els motius de 
l’endarreriment són les dificultats financeres que travessa FGV. 
Quant a això, es considera que la concessió de la pròrroga s’hauria 
de sustentar en un informe tècnic que motive de manera clara les 
raons que justificaven l’ampliació del termini, amb atribució 
expressa de la responsabilitat dels endarreriments produïts en 
l’execució del contracte. 

b) En l’expedient s’inclou un informe tècnic que conclou que la 
liquidació final està prou justificada i que l’eleva a l’aprovació de la 
direcció d’FGV. No consta en l’expedient l’aprovació expressa pel dit 
òrgan, ni tampoc l’acta de recepció dels treballs objecte de la 
liquidació. 

c) A 31 de desembre de 2012 el contracte està finalitzat; figuren  com a 
vençudes i pendents de pagament, a data de fiscalització, dues 
factures per import conjunt de 3.145.424 euros (IVA exclòs). 

2) Expedient 07/18 

Contracte formalitzat l’11 de setembre de 2008 per import de 128.370.000 
euros destinat al subministrament de 22 unitats de tramvia. En anys 
posteriors es van tramitar diversos annexos i protocols. Els aspectes més 
significatius de les fiscalitzacions d’aquestes tramitacions que ha 
realitzat la Sindicatura es poden consultar en els informes 
corresponents. 

Quant a l’evolució d’aquest contracte durant l’exercici 2012, s’han 
d’assenyalar els següents fets importants: 

a) Amb data 26 de novembre de 2012 es va signar el protocol que 
deixava sense efecte les modificacions efectuades en el protocol IV, 
signat el 2011, relatives a les fites de facturació. En virtut d’aquesta 
nova modificació, l’adjudicatària podrà facturar el 2012 les fites 
corresponents. 

b) Durant 2012 s’han lliurat les quatre darreres unitats que completen 
les 22 del contracte. No obstant això, les actes de lliurament de les 
unitats posen de manifest l’existència de problemes generalitzats i 
de deficiències que no consta que hagen estat resolts amb 
posterioritat en la recepció provisional. 

c) La totalitat de les factures de l’exercici 2012, que sumen 5.116.995 
euros (IVA exclòs) han vençut i estan pendents de pagament a la 
data de realització del treball de fiscalització. 
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3) Expedient 04/49 

El contracte principal es va subscriure en l’exercici 2004. En anys 
posteriors es van tramitar els protocols I al VIII. Els aspectes més 
significatius de les fiscalitzacions d’aquestes tramitacions que ha 
realitzat la Sindicatura es poden consultar en els informes 
corresponents. 

En el desenvolupament d’aquest contracte durant 2012 destaquen els 
fets següents: 

a) S’han signat dos nous protocols: el protocol IX, pel qual es 
concedeix a l’adjudicatària la possibilitat de llogar una unitat de 
tramvia, i el protocol X, que permet la possibilitat d’avançar la data 
de facturació i pagament de les quantitats que FGV va reconèixer 
que devia en el protocol VIII i que es va comprometre a abonar a 
partir de març de 2013. 

b) En l’exercici 2012 s’han lliurat sis unitats, xifra que eleva a onze el 
nombre d’unitats lliurades, d’un total de catorze de previstes en el 
protocol VII que havien de lliurar-se durant l’exercici 2011. No 
consta en l’expedient un document que determine i concrete les 
penalitats corresponents a la demora en el termini de lliurament. 

c) En les actes de lliurament de les sis unitats es posa de manifest 
l’existència de deficiències de caràcter menor que s’hauran de 
resoldre en la recepció provisional. En aquest sentit, les actes de 
recepció provisional estableixen com a data límit per a la resolució 
de les deficiències la finalització del subministrament. 

d) Durant l’exercici s’ha executat el 92,9% del contracte. La facturació 
de l’exercici 2012 suma 5.130.844 euros (IVA exclòs). 

e) FGV ha comptabilitzat interessos de demora contractuals per 
import de 829.025 euros, dels quals 674.189 euros han estat activats 
i la resta s’han comptabilitzat com a despeses. 

4) Expedient 05/080.3. Protocol III 

El contracte inicial, de data 25 de setembre de 2006, pel qual s’adquirien 
vint unitats de metro de la sèrie 4300, reservava a FGV la possibilitat 
d’exercir l’opció de compra de les peces de parc i de recanvi, i amb la 
finalitat d’exercir aquesta opció es va signar el 17 de març de 2010 el 
protocol III, per import de 7.000.043 euros (IVA no inclòs). Els aspectes 
més significatius de les fiscalitzacions que ha realitzat la Sindicatura es 
poden consultar en els informes corresponents. 

En el desenvolupament d’aquest contracte durant 2012 destaquem els 
fets següents: 
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a) Els subministraments del protocol III tenien com a data de 
lliurament el 17 de maig de 2011. Tanmateix, amb data 10 de maig 
de 2011 es va signar el protocol V, que, entre altres modificacions, 
ampliava el termini de lliurament en més d’un any, fins al 30 de 
juny de 2012. Aquesta ampliació del termini està justificada en un 
informe tècnic que la motiva en els problemes de provisió existents 
en els magatzems d’FGV. 

A la data de fiscalització, juliol de 2013, el subministrament no s’ha 
completat, sense que l’expedient del contracte incloga cap 
documentació que determine les causes, motius i responsabilitat de 
l’endarreriment. 

b) El protocol V també modifica la forma de facturació i permet que 
aquesta s’efectue a mesura que es realitzen els lliuraments parcials 
(en el protocol III es preveia la facturació a la finalització del 
subministrament), i que la quantitat que quede pendent de 
facturació a 31 de desembre de 2011 no es facturarà fins a l’exercici 
2013. Aquesta darrera circumstància torna a ser modificada amb la 
signatura del protocol VI el 23 de novembre de 2012, que faculta 
l’adjudicatària per facturar les quantitats pendents. 

c) En la revisió de la facturació de l’exercici 2012, que suma 241.719 
euros, hem observat que les certificacions que justifiquen les 
factures no estan signades per l’adjudicatària ni per FGV. Estan 
pendents de pagament a la data de fiscalització, cosa que 
incompleix els terminis prevists. 

5) Expedient 10/052 

Contracte formalitzat el 30 de juny de 2011 per import d’1.735.437 euros 
(IVA exclòs), que té per objecte modificar i millorar els reductors de 
certes unitats de tren, amb una duració de 28 mesos. Els aspectes més 
significatius de la fiscalització que vam realitzar sobre 2011 es poden 
consultar en l’Informe del dit exercici. 

El seguiment de l’execució d’aquest contracte en l’exercici 2012 ha posat 
de manifest els aspectes següents: 

a) S’ha signat una modificació al contracte, denominada Annex 1, 
que en essència consisteix a reduir els treballs contractats a 
l’adjudicatària a fi que FGV se’n faça càrrec, amb una baixada del 
preu del contracte a la quantitat de 897.562 euros (IVA exclòs). Es 
fixa el termini d’execució en el 31 de desembre de 2013. 

b) La possibilitat que el contracte siga modificat no està prevista en els 
plecs ni en l’anunci de licitació (article 106 del TRLCSP) i tampoc no 
es troba compresa en els supòsits de l’article 107 del TRLCSP. Per 
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tant, s’hauria d’haver procedit a una nova licitació d’acord amb la 
normativa d’aplicació. 

c) A 31 de desembre de 2012 s’ha facturat per 555.331 euros (IVA 
exclòs), el que representa el 76,0% del contracte. 

6) Expedient 10/062 

Contracte formalitzat el 24 de juny de 2011 per un import de 2.465.176 
euros (IVA exclòs) l’objecte del qual és el subministrament i instal·lació 
de l’equip embarcat en catorze unitats de tramvia. Els aspectes més 
significatius de la fiscalització que vam realitzar sobre 2011 es poden 
consultar en l’Informe del dit exercici. 

La revisió efectuada ha posat de manifest els aspectes següents: 

a) El termini d’execució contractual, set mesos, finalitzava el 24 de 
gener de 2012. Tanmateix, en l’expedient figura una acta de dos 
dies abans, entre FGV i l’adjudicatària, en què s’indica que en la 
data esmentada FGV havia posat a disposició de l’empresa 
instal·ladora tan sols cinc tramvies, i que la resta d’unitats es 
posaran a la seua disposició quan siga possible, sense que FGV 
dispose d’una planificació concreta de lliurament d’unitats. 

Durant l’exercici 2012 el nombre total de les unitats que FGV ha 
rebut és de vuit, d’un total de catorze previst en el contracte. 

b) En termes de facturació, al tancament de 2012 puja a 2.070.069 
euros (IVA exclòs), el que representa un 84,0% del contracte, del 
qual ha vençut i està pendent de pagament la quantitat d’1.226.413 
euros (IVA inclòs) 

6.6.3 Convenis de col·laboració 

Hem revisat la informació relativa als convenis vigents en l’exercici 2012 
(19 en total) a partir de la relació certificada facilitada per l’Entitat, i com 
a resultat de la revisió que hem efectual s’han posat de manifest els 
circumstàncies següents, que representen incompliments de la 
normativa aplicable: 

a) La informació facilitada per FGV inclou cinc convenis de 
col·laboració, signats en exercicis anteriors a 2012, dels quals no va 
informar l’Entitat en les fiscalitzacions dels exercicis corresponents. 
Aquesta manca d’informació constitueix un incompliment de 
l’article 10 de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes. 

b) L’objecte de, almenys, sis d’aquests convenis (convenis 09/003, 
09/004, 09/005, 09/033, 10/092 i 12/034) està inclòs en el dels 
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contractes regulats pel TRLCSP, per la qual cosa no s’han d’excloure 
d’aquesta Llei conformement amb el que disposa l’article 4.d). 

c) Els convenis contenen clàusules que permeten prorrogar 
tàcitament el termini de vigència sense establir períodes màxims, 
cosa que infringeix les obligacions establertes en l’article 23 del 
TRLCSP de sotmetre periòdicament a concurrència la contractació i 
que les pròrrogues no es puguen produir pel consentiment tàcit de 
les parts. 

7. RECOMANACIONS 

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

A més, cal que fem les recomanacions que assenyalem després de 
destacar les d’informes d’anys anteriors que l’Entitat ha atès. 

Cal destacar que FGV va informar a aquesta Sindicatura de Comptes, 
mitjançant escrit de 22 de maig de 2013, sobre les mesures adoptades a fi 
d’atendre les recomanacions assenyalades en l’Informe de l’exercici 
anterior, que han estat objecte de comprovació en el curs de la present 
fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’han atès les següents recomanacions realitzades 
en informes anteriors: 

a.1)  L’Entitat ha presentat el 17 de maig de 2013, a la Conselleria 
competent, un primer esborrany de contracte programa, tot i 
que està pendent d’aprovació. 

a.2)  S’han practicat els ajusts comptables pertinents sobre els 
saldos dels creditors que es van acollir al mecanisme 
extraordinari de pagaments de 2011. 

a.3)  Des de 2012 la designació dels substituts dels components de 
les meses de contractació la realitza el gerent com a òrgan de 
contractació. 

a.4) FGV indica en totes les licitacions els requisits de 
participació/causes d’exclusió. 

a.5)  Perquè siga possible atendre els pagaments en les dates de 
venciment, l’Entitat està utilitzant tots els mecanismes 
extraordinaris de finançament, així com proposant altres 
mesures concretes en l’esborrany del contracte programa. 

b) Considerem oportú de mantenir les recomanacions següents, que ja 
proposàvem en informes d’exercicis anteriors: 
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b.1)  S’haurien d’obtenir, en tots els casos, els respectius 
documents de cessió o, si és el cas, de delegació, en què es 
definisquen i concreten els termes i condicions de les cessions 
i delegacions que s’hagen efectuat. (Apartat 5.2.1). 

b.2) Acompanyar la rendició anual de comptes d’un informe de 
gestió. 

b.3) Elaborar els comptes anuals amb les quantitats expressades 
en euros. 

b.4) En relació amb els expedients de contractació, adoptar les 
mesures de gestió necessàries per a resoldre els aspectes de la 
tramitació descrits en l’apartat corresponent de l’Informe, 
entre les quals destaquem les següents: 

- Justificar adequadament la resolució de problemes i 
deficiències en l’execució dels contractes, i, quan siga el 
cas, dels endarreriments en l’acabament. 

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

b.5)  Analitzar el contingut dels convenis de col·laboració perquè es 
tramiten, en els supòsits que siguen aplicables, atenent al que 
preveu l’LCSP. 

b.6)  Els acords específics subscrits amb GTP han de regular amb 
prou detall el conjunt de drets i obligacions que es deriven de 
la posada a disposició de les infraestructures ferroviàries. 

b.7)  FGV ha de comprovar tots els aspectes de les factures emeses 
per GTP, a fi de detectar i esmenar deficiències com les 
assenyalades en l’apartat 5.7. 

c)  Les següents són recomanacions sobre altres aspectes que s’han 
posat de manifest en la fiscalització de l’exercici 2012: 

c.1)  FGV ha d’adoptar les mesures necessàries per resoldre les 
incidències que descrivim en l’apartat 5.8, entre les quals 
destaquen les relatives a l’elaboració de la plantilla, els 
conceptes salarials satisfets i la documentació dels ascensos 
de categoria. 

c.2) L’Entitat ha de comprovar, en tots els casos, que els 
adjudicataris presenten els treballs contractats, d’acord amb 
els requisits establits, i emetre les actes de recepció 
corresponents. 




