
 

 

 

 

 

 

ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 
  



Entitat d’Infraestructures de la Generalitat. Exercici de 2012 

282 

1. OBJECTIUS 

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de 
l’activitat financera del sector públic valencià, així com dels comptes que 
la justifiquen. Dins d’aquest, d’acord amb el que disposa l’article 2.1.a de 
la Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes (LSC), es troba 
l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE). 

En virtut del que disposa l’article 8.3 del citat text legal i el l’article 56 del 
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, l’informe que 
realitzarem tindrà per objecte determinar si els comptes anuals de 
l’exercici de 2012 d’EIGE s’han presentat d’acord amb els principis 
comptables que hi són d’aplicació, així com verificar el compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació per a 2013, aprovat pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes en sessió celebrada el dia 20 de 
desembre de 2012, la fiscalització s’ha centrat en les àrees de fons propis 
i creditors comercials i d’altres comptes a pagar, la comptabilització del 
mecanisme especial de pagament a proveïdors, les operacions 
d’assumpció de deutes per part de la Generalitat, les operacions 
societàries corporatives que s’han produït en l’exercici de 2012, així com 
en l’àrea de contractació. 

La fiscalització inclou, a més a més, la revisió i avaluació d’aquells 
components del control intern que estiguen relacionats amb les àrees 
objecte d’examen i un seguiment de les circumstàncies recollides en els 
apartats de conclusions i recomanacions de l’informe de fiscalització de 
l’exercici anterior, i es fa esment al seu grau de resolució o compliment i 
es reiteren aquelles recomanacions que siguen pertinents. 

L’Informe de fiscalització recull les mesures que ha d’adoptar EIGE a fi de 
millorar la seua gestió econòmica i financera en exercicis futurs, alhora 
que ressenya, en el seu cas, les infraccions o irregularitats que s’hagen 
posat de manifest al llarg de la fiscalització, amb l’abast assenyalat en 
l’apartat 2 de l’Informe. 

En compliment del que preveuen els articles 11 i 14.6 de l’LSC, la 
fiscalització s’ha realitzat de manera que permeta que en l’Informe de 
fiscalització s’oferisquen les dades necessàries per a obtenir un judici 
suficient sobre la qualitat i regularitat de la gestió econòmica i financera 
d’EIGE. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d’EIGE estan formats pel 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 corresponents a l’exercici 
anual terminat en la dita. 

D’acord amb la normativa que hi és d’aplicació, els comptes anuals 
d’EIGE van ser formulats per la Direcció General el 28 de març de 2013, 
aprovats pel Consell de Direcció el dia 28 de juny i presentats en la 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, el 28 
de juny de 2013, juntament amb l’informe d’auditoria, documents que 
s’hi adjunten. 

Juntament amb els comptes anuals d'EIGE, 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. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, en la 
fiscalització efectuada hem revisat els epígrafs del balanç que tot seguit 
indiquem, així com la seua correcta formulació i presentació en 
cadascun dels documents que conformen els comptes anuals: 

- En el passiu corrent, la partida “D’altres passius financers” de 
l’epígraf “Deutes a curt termini”, i les partides “Proveïdors” i 
“Creditors diversos” de l’epígraf “Creditors comercials i d’altres 
comptes a pagar”. 

- Els epígrafs de “Fons propis”, “Deutes amb empreses del grup i 
associades a llarg termini” i “Deutes amb empreses del grup i 
associades a curt termini”, tot això quant a la comptabilització del 
mecanisme especial de pagament a proveïdors, a l’endeutament 
subsegüent, a les operacions d’assumpció de deutes per part de la 
Generalitat, així com a les operacions societàries corporatives que 
s’han produït en l’exercici de 2012. 

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

Pel que fa a la revisió del compliment de la legalitat, hem efectuat una 
revisió de la contractació i dels aspectes més rellevants establits en la 
normativa especifica i de general aplicació a les entitats de dret públic de 
la Generalitat. 
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D’acord amb l’anterior, hem realitzat les proves d’auditoria financera 
que hem considerat necessàries, d’acord 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 de 
Comptes, recollides en el Manual de fiscalització de la Institució. 

Aquests procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que 
han sigut d’aplicació en aquest cas, tot considerant els objectius 
perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1 i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1 anterior, pel que fa a les àrees 
fiscalitzades i amb l’activitat contractual, hem revisat el compliment per 
part d’EIGE de la legalitat vigent que hi és d’aplicació a la gestió dels fons 
públics durant l’exercici terminat el 31 de desembre de 2012, així com 
l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

La revisió efectuada 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 d’altres ens de l’Informe de fiscalització 
del Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2012 i en la 
normativa pròpia d’EIGE que tot seguit relacionem: 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat (LRSPE). 

- 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 (DLMRR). 

- Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la 
Comunitat Valenciana, que conté els principis generals, la 
planificació i l’administració de les infraestructures de transport de 
la Generalitat (LMCV). 

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

- Decret 199/2004, de primer d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de 
GTP (norma jurídica actualment derogada). 
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- Decret 192/2012, de 21 de desembre, que aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient en el qual s’hi adscriu EIGE. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, s’han posat de manifest els fets o circumstàncies assenyalats en els 
paràgrafs següents, que afecten de forma significativa l’adequació de les 
àrees fiscalitzades als principis comptables que hi són d’aplicació i a 
l’adequada presentació dels comptes anuals. 

a) Els fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió i finançament que 
figuren en l’estat de fluxos d’efectiu, no s’han calculat d’acord amb 
que estableix l’apartat 9 de la norma 9a d’elaboració dels comptes 
anuals del Pla General de Comptabilitat (PGC), segons que indica 
l’apartat 5.5 de l’Informe. 

b) El balanç presenta com a passius corrents significatius saldos a 
pagar a la Generalitat que, com detallem en l’apartat 5.6 de 
l’Informe, no s’espera que produïsquen la seua extinció en el 
termini màxim d’un any, per la qual cosa haurien d’estar 
classificats com a passius no corrents, segons el criteri establit en la 
norma 6a d’elaboració dels comptes anuals del PGC. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2 
de l’Informe, no s’han posat de manifest incompliments significatius de 
la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, pel que fa a les àrees 
fiscalitzades. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat (GTP) va 
ser creat en virtut del que disposa l’LMFGA tot i que amb vigència des del 
dia 23 d’octubre de 2012, en virtut del que disposa l’article 26 del DLMRR, 
rep la denominació actual d’EIGE, i conserva la seua naturalesa d’entitat 
de dret públic, de les previstes en l’article 5.2 de l’LHPGV, amb 
personalitat jurídica pròpia i independent i subjecció a l’ordenament 
jurídic privat. 

L’Entitat disposa d’autonomia administrativa, econòmica i financera i de 
patrimoni propi per al compliment de les seues finalitats, i depèn 
actualment de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 
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L’objecte social de l’Entitat, fins a l’entrada en vigor del DLMRR, consistia 
en la construcció d’infraestructures de transport terrestre i 
d’infraestructures portuàries, expressament atribuïdes per la conselleria 
competent en matèria de transports i ports, així com la gestió, 
conservació, manteniment i l’explotació d’aquestes infraestructures i 
aquelles altres ja existents, respecte de les quals hi siguen encomanades 
aquestes funcions. 

En virtut del que disposa l’article 26 del DLMRR, s’amplien les finalitats 
de l’Entitat que passen a tenir caràcter transversal per a tota la 
Generalitat i que es refereixen a la promoció, construcció i gestió de sòl, 
infraestructures, equipaments i edificacions, així com la gestió, 
explotació i manteniment d’aquestes infraestructures i aquelles altres ja 
existents respecte de les quals hi siguen atribuïdes aquestes funcions, bé 
siguen de la seua titularitat o bé hi siguen adscrites. 

L’Estatut de GTP ha sigut derogat pel Decret 6/2013, de 4 de gener, que ha 
aprovat el Reglament d’Organització i Funcionament d’EIGE. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L’ampliació de les finalitats d’EIGE no ha sigut efectiva el 2012, per la 
qual cosa l’activitat desenvolupada ha continuat sent la construcció 
d’infraestructures de transports terrestres i de ports, així com la seua 
gestió i explotació. 

En l’exercici de 2012 s’han reduït les activitats de construcció com a 
conseqüència que les inversions previstes en el pressupost de la 
Generalitat per a aquesta Entitat van ser de 10.166.990 euros, donada la 
situació econòmica actual. 

En conseqüència, l’activitat s’ha limitat a l’execució o finalització de 
projectes que ja estaven en marxa, entre el quals podem destacar, en raó 
de la seua quantia, diverses actuacions en la línia 1 d’Alacant i en 
l’estació marítima de Dénia, així com en unes altres que es detallen en 
l’informe de gestió de l’Entitat. 

El desenvolupament de l’activitat d’EIGE, com a entitat que depèn de la 
Generalitat, s’ha instrumentat mitjançant resolucions del conseller en 
matèria de transports, per les quals se li atribueix la construcció de les 
infraestructures. 

L’Entitat EIGE té actualment la consideració de mitjà propi i servei tècnic 
de l’Administració de la Generalitat, i ha d’establir les comandes, els 
termes i condicions de realització dels treballs i tasques, tot i que GTP, 
actualment EIGE, no ha cobrat cap tarifa per les comandes rebudes de la 
Generalitat. 
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Tot seguit detallem les comandes realitzades per la Generalitat des de l’1 
de gener de 2012 fins a la data d’aprovació de l’Informe, que poden ser de 
construcció, gestió, conservació, manteniment o redacció d’estudis i 
projectes, segons cada cas: 

 

Data Assignació 

20/01/2012 Estudis Corredor Mediterrani 

30/01/2012 Sòl i instal·lacions de titularitat autonòmica que pertanyen a 
l’actuació “Pla especial per a l’execució del sistema GTR-2 del 
PGOU de València”. 

17/10/2012 Redacció, execució i explotació del projecte d’establiment 
d’estacions i àrees de servei a la xarxa d’autovies i vies ràpides de 
la Generalitat. 

14/12/2012 Servei per a la gestió de distintes activitats, anteriorment 
realitzades per l’Agència Valenciana de Mobilitat (AVM), per als 
anys 2013 i 2014.  

Quadre 1 

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

5.1 Administrador d’infraestructures de transport 

L’article 87 de l’LMCV estableix, amb efectes des del dia 25 d’abril de 
2011, que GTP, actualment EIGE, ostenta la condició d’administrador de 
les infraestructures de transport de la Generalitat, sense perjudici que en 
els casos en què així siga procedent per interès públic, les seues 
funcions, o en part, puguen ser assumides per la Conselleria competent 
en matèria de transports, per l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV), o per qualsevol entitat designada als efectes per la 
citada Conselleria. 

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

Segons que vam indicar detalladament en l’informe de GTP de l’exercici 
de 2011, actualment EIGE, el cànon per utilització de les infraestructures 
ferroviàries que EIGE posa a disposició de FGV no es configura com una 
obligació legal per a l’operador, sinó que s’estableix que EIGE puga fixar i 
percebre cànons, arrendaments i qualsevol altre tipus d’ingrés derivat de 
la posada a disposició de les infraestructures per a la prestació del servei 
públic de transport, que constitueix un dels seus recursos econòmics. 
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Les resolucions que aproven els cànons, segons l’acord marc subscrit el 
25 de juny de 2007 entre GTP i FGV, no fixen un termini per al 
compliment de l’obligació de pagament per part d’FGV. 

En aquest sentit, FGV té pendents de pagament tots el cànons meritats 
per GTP, així com totes les factures emeses per aquesta entitat a FGV per 
l’import de l’efecte financer de la seua morositat, la quantia total del 
qual, a 31 de desembre de 2012, és de 67.658.000 euros. 

En definitiva, la falta de cobrament dels cànons meritats, unit a 
l’absència d’una precisió legal de la seua configuració, que impedeix 
l’aplicació dels procediments de gestió, liquidació i recaptació dels 
tributs per al seu cobrament, són fets que introdueixen una greu 
incertesa sobre l’assumpció real pel Govern Valencià del model 
d’administrador d’infraestructures ferroviàries fixat en l’LMCV. 

Aquesta circumstància, si no es resol com cal, podria representar en un 
futur l’existència d’una contingència fiscal molt significativa per les 
devolucions percebudes de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

D’altra banda, la disposició addicional 2a de l’LMCV estableix que 
s’adscriguen a GTP, actualment EIGE, la totalitat de les obres 
d’infraestructures de transport que es troben en execució per part de la 
Generalitat i els sòls on es desenvolupen, i que abans del 25 d’abril de 
2013, s’adscriurà, als efectes de la seua administració i, en el seu cas, de 
canvi de titularitat, de la resta de trams del sistema de transport de la 
Comunitat Valenciana, llevat d’aquells casos que per raó d’un interès 
públic s’establisca excepcionalment una altra fórmula de gestió. 

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

En el moment d’aprovació de l’Informe, les citades disposicions legals no 
han sigut aprovades, circumstància que quan es produïsca, en afectar 
significativament el futur patrimoni d’EIGE, requereixen una millora de 
la gestió dels béns de domini públic de la seua titularitat o d’aquells que 
hi siguen adscrits. 

5.2 D’altres aspectes generals 

Amb independència de les nombroses obres atribuïdes a EIGE, no s’ha 
signat un contracte-programa amb la conselleria competent en matèria 
d’habitatge i transports, com a element rector de les relacions entre totes 
dues, en el qual es definisquen de forma precisa els recíprocs 
compromisos i contraprestacions amb caràcter plurianual. 
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L’ampliació de les finalitats socials d’EIGE fa més necessària l’aprovació 
d’un marc estable que garantisca la coherència, continuïtat i gestió eficaç 
de tota l’activitat de la Generalitat relativa a la promoció, construcció i 
gestió de sòl, infraestructures, equipaments i edificacions, així com la 
seua gestió, explotació i manteniment. 

El procés de reestructuració i redimensionament del sector públic 
valencià, d’altra banda, comporta la resolució d’un nombre elevat de 
tasques econòmiques i financeres, circumstància que ha de ser tinguda 
en compte per EIGE en l’elaboració de la seua plantilla de personal 

5.3 Balanç 

El balanç d’EIGE, a 31 de desembre de 2012, juntament amb les dades de 
l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 
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ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Varia. 

ACTIU NO CORRENT 831.303.165 804.393.476 3,3%

Immobilitzat intangible 11.885 18.412 (35,4%)

Immobilitzat material 270.813.577 283.317.509 (4,4%)

Inversions immobiliàries 370.249.626 357.832.862 3,5%

Inversions financeres a llarg termini 72.833.000 69.115.226 5,4%

Actius per impost diferit 0 2.005 (100,0%)

Deutors comercials no corrents 117.395.077 94.107.462 24,7%

ACTIU CORRENT 37.716.055 72.500.072 (48,0%)

Existències 33.342.497 60.160.826 (44,6%)

Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 2.849.649 11.382.963 (74,9%)

Inversions financeres a curt termini 11.171 26.138 (57,3%)

Periodificacions a curt termini 0 42.043 (100,0%)

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 1.502.738 888.102 69,2%

Total actiu 869.019.220 876.893.548 (0,9%)

 

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2012 31-12-2011 Varia. 

PATRIMONI NET 705.554.441 196.132.776 259,7%

Fons propis 497.675.040 (11.716.560) 4.347,6%

Ajustos per canvi de valor (316.469) (934.913) (66,1%)

Subvencions, donacions i llegats rebuts 208.195.870 208.784.249 (0,3%)

PASSIU NO CORRENT 85.781.327 442.725.516 (80,6%)

Deutes a llarg termini 64.480.292 442.725.516 (85,3%)

Deutes amb empres. del grup i associ. a ll. term. 21.301.035 0 -

PASSIU CORRENT 77.683.452 238.035.256 (67,4%)

Deutes a curt termini 63.168.696 230.644.044 (72,6%)

Deutes amb empres. del grup i asoci. a c. term. 12.177.570 0 -

Creditors comercia. i d’altres comptes a pagar 2.337.186 7.391.212 (68,4%)

Total patrimoni net i passiu 869.019.220 876.893.548 (0,9%)

Quadre 2 

La significativa variació dels fons propis l’analitzem en l’apartat 5.5 de 
l’Informe, ja que es tracta d’una àrea inclosa en l’abast de la fiscalització, 
segons que indiquem en l’apartat 2.1 de l’Informe. 

L’actiu del balanç no presenta una variació total significativa, degut a 
què l’augment de l’agrupació de l’actiu no corrent és semblant a la 
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disminució de l’actiu corrent, i destaquen les següents circumstàncies 
rellevants que expliquen aquetes variacions: 

- En l’actiu no corrent, l’augment s’ha degut, principalment, al cànon 
facturat el 2012 a FGV, per una quantia de 17.255.089 euros, que 
incrementa els “Deutors comercials no corrents”, a les noves 
inversions en “Immobilitzat material” i “Inversions immobiliàries” 
per un total d’11.251.870 euros, així com l’increment dels deutes 
d’FGV, Ajuntament de València i EGUSA, per un import total de 
4.529.686 euros corresponent a interessos meritats, que 
incrementen les “Inversions financeres a llarg termini” i els 
“Deutors comercials no corrents”. 

- L’actiu corrent, la disminució s’ha degut, principalment, a la 
comptabilització d’una deterioració irreversible de 24.990.870 euros, 
corresponent a part de les infraestructures relatives al circuit de 
fórmula 1, registrades en “Existències”, així com a diversos 
cobraments de clients i de l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària (AEAT) per l’IVA, que han disminuït els “Deutors 
comercials i d’altres comptes a cobrar”. 

Pel que fa al passiu no corrent i corrent del balanç, la seua significativa 
disminució ha sigut aplicada a la capitalització d’EIGE, segons que 
analitzem en els apartats 5.5 i 5.7 de l’Informe, i en destaquem les 
següents circumstàncies rellevants: 

- La disminució dels “Deutes a llarg termini”, per un total de 
378.245.224 euros, que s’ha produït per la transferència a la 
Generalitat de nombrosos préstecs i crèdits rebuts d’entitats de 
crèdit, que han sigut capitalitzats. 

- La disminució dels “Deutes a curt termini”, en una xifra de 
167.475.348 euros, que té el seu origen en el mecanisme especial de 
pagament a proveïdors i que ha significat que els crèdits comercials 
amb proveïdors d’immobilitzat, per un import de 164.996.356 euros, 
també hagen sigut transferits a la Generalitat i capitalitzats. 

Els crèdits financers transferits a la Generalitat i no capitalitzats, han 
motivat els increments mostrats en els deutes allarg termini i a curt 
termini amb empreses del grup, segons que indiquem en l’apartat 5.6 de 
l’Informe. 

5.4 Compte de pèrdues i guanys 

El compte de pèrdues i guanys d’EIGE de l’exercici de 2012, juntament 
amb les dades de l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2012 2011 Variació 

Import net de la xifra de negocis 19.612.711 17.291.853 13,4%

Variació existències productes terminats i en curs  (24.990.870) 1.528.013 (1.735,5%)

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 0 87.362 (100,0%)

Aprovisionaments (250.727) (1.588.934) (84,2%)

D’altres ingressos d’explotació 432.892 2.031.807 (78,7%)

Despeses de personal (1.303.062) (1.366.140) (4,6%)

D’altres despeses d’explotació (2.648.322) (4.554.515) (41,9%)

Amortització de l’immobilitzat (13.951.950) (12.678.288) 10,0%

Imputació subvencions d’imm. no financ. i d’altres 3.340.000 2.832.560 17,9%

Deterioració per alienacions de l’immobilitzat (408) (5.172) (92,1%)

D’altres resultats 16.675 (48) - 

Resultat d’explotació (19.743.061) 3.578.498 (651,7%)

Ingressos financers 4.576.026 4.580.337 (0,1%)

Incorporació a l’actiu de despeses financeres 603.296 6.979.180 (91,4%)

Despeses financeres (18.266.220) (21.811.352) (16,3%)

Diferències de canvi 0 76 (100,0%)

Resultat financer (13.086.898) (10.251.769) (27,7%)

Resultat abans d’impostos (32.829.959) (6.673.261) (392,0%)

Resultat exercici operacions continuades (32.829.959) (6.673.261) (392,0%)

Resultat de l’exercici (32.829.959) (6.673.261) (392,0%)

Quadre 3 

Pel que fa a les dades recollides en el compte de pèrdues i guanys, 
destaquen les següents circumstàncies que expliquen les variacions dels 
distints resultats: 

- Les pèrdues s’han incrementat degut a la “Variació d’existències de 
productes terminats i en curs” motivada per les circumstàncies 
indicades en l’apartat 5.3 de l’Informe. 

- La interrupció de les inversions en determinades infraestructures 
ferroviàries ha motivat la suspensió de l’activació de despeses 
financeres, que afecta negativament el resultat financer. 

5.5 Fons propis 

L’epígraf de "Fons propis", a 31 de desembre de 2012, juntament amb les 
dades de ‘exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 
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Fons propis des/2012 des/2011 Variació 

Fons social 530.504.999 0 - 

Resultats d’exercicis anteriors 0 (5.043.299) (100,0%)

Resultat de l’exercici (32.829.959) (6.673.261) (392,0%)

Total fons propis 497.675.040 (11.716.560) 4.347,6%

Quadre 4 

Durant l’exercici de 2012, el Consell de la Generalitat va adoptar 
nombrosos acords per a facilitar la patrimonialització i capitalització de 
les seues empreses públiques, en execució de les reformes legals de 
reestructuració en vigor. 

Un detall de les dates, conceptes i imports, relatius als dits acords, és el 
següent, amb les xifres expressades en euros: 

 

Data  Conceptes de capitalització Import 

14/09/2012 Mecanisme del Pla de Pagament a proveïdors 164.996.356

14/09/2012 Compensació de pèrdues acumulades (11.716.560)

 Transferències de crèdits a la Generalitat 377.255.203

14/09/2012  De deutes amb el Banc Europeu d’Inversions 344.000.000 

14/09/2012  De deutes amb entitats de crèdit 30.385.000 

21/12/2012  ICO_CCAA Mecanisme transitori de finançament 2.840.203 

Total 530.504.999

Quadre 5 

L’efecte dels acords recollits en el quadre anterior ha sigut la 
capitalització d’EIGE, mitjançant l’ampliació del seu fons social, que 
modifica molt significativament l’estructura financera del seu balanç, 
sense que en cap d’aquestes operacions s’haja produït un moviment real 
d’efectiu. 

En data 14 de juny de 2013, el fons patrimonial s’ha incrementat en 
37.398.061 euros, com a conseqüència de la incorporació de les accions 
de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA (IVHSA), import corresponent al seu 
patrimoni net a 30 d’abril de 2013, segons que detallem en l’apartat 7 de 
l’Informe. 

L’estat de fluxos d’efectiu mostra la transparència de crèdit corresponent 
als deutes per proveïdors inclosos en el mecanisme de pla de pagament a 
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proveïdors i la posterior capitalització, pels conceptes “Pagaments per 
inversions” i “Emissió d’instruments de patrimoni”, per una quantia de 
164.996.356 euros. 

Aquestes operacions són transaccions no monetàries d’inversió i de 
finançament que no comporten una variació d’efectiu, per la qual cosa 
segons que estableix l’apartat 9 de la norma 9a d’elaboració dels comptes 
anuals del PGC, no haurien d’haver-se inclòs en el dit estat. 

5.6 Operacions amb la Generalitat 

Un detall dels saldos a pagar a la Generalitat, a 31 de desembre de 2012, 
classificats en el balanç com a passius no corrents i corrents, és el 
següent, en euros: 

 

Saldos des/2012 des/2011

Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 21.301.035 0

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 12.177.570 0

Total 33.478.605 0

Quadre 6 

En la citada quantia del deute amb la Generalitat, un total de 28.669.144 
euros es correspon amb les operacions financeres subrogades per la 
Generalitat que no han sigut capitalitzades, mentre que la xifra de 
4.809.461 euros es refereix als interessos meritats i no vençuts dels 
préstecs subrogats capitalitzats, fins a la data de subrogació, 
comptabilitzats en EIGE com a major despesa financera de l’exercici de 
2012. 

Un detall dels conceptes de les operacions financeres no capitalitzades, 
en virtut dels acords de la Generalitat referits en l’apartat 5.5 anterior de 
l’Informe, és el següent, en euros: 
 

Conceptes no capitalitzats Import 

Préstec d’una entitat de crèdit 23.963.665

Contractes de finançament amb l’Institut Valencià de Finances 3.000.000

Pagaments a través del Fons de Liquiditat Autonòmic 1.705.479

Total 28.669.144

Quadre 7 
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L’acord del Consell, de data 30 de maig de 2013, ratifica que el deute 
assumit d’EIGE no capitalitzat puja a 28.669.144 euros, i estableix uns 
terminis de devolució i la seua no meritació d’interessos. 

En virtut del que preveu el citat acord, dels dits crèdits no capitalitzats, 
un total de 24.113.535 euros tenen establit un termini de venciment de 13 
anys, que finalitza el 31 de desembre de 2025, prorrogable per acord 
exprés del Consell, amb una carència d’amortització de 3 anys, fins al 31 
de desembre de 2015, i quotes anuals d’amortització constants durant 10 
anys. 

La resta de crèdits financers no capitalitzats, que pugen a 4.555.609 
euros, són exigibles a curt termini, però si arribat el venciment no se 
salden, es produiria la seua renovació automàtica. 

L’Entitat va classificar els imports d’aquests deutes entre curt i llarg 
termini, tot i que s’ha comprovat que, en atenció a què l’activitat d’EIGE 
no li permet generar fluxos d’efectiu suficients per a atendre el 
venciment dels dits crèdits, és molt probable que la seua extinció es 
produïsca en el llarg termini. 

En conseqüència, i en aplicació de la normativa comptable, els passius 
financers amb la Generalitat, per un import de 12.177.570 euros, no es 
troben adequadament classificats com a passius corrents, sinó que 
haurien d’estar registrats com a passius no corrents. 

En el context expressat, recomanem que EIGE realitze les gestions que 
calguen davant la Generalitat amb la finalitat de determinar si l’import 
de 4.809.461 euros constitueix un passiu exigible. 

5.7 Proveïdors i creditors 

Un detall del valor nominal dels deutes a curt i llarg termini amb els 
subministradors dels béns i serveis d’EIGE és el següent, amb les xifres 
expressades en euros: 
 

Concepte 2012  2011 Varia. 

Proveïdors 943.045 1.466.418 (35,7%)

Creditors diversos 1.229.982 5.741.546 (78,6%)

Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini 0 3.372.295 (100%)

Proveïdors d’immobilitzat a curt termini 41.156.206 211.868.122 (80,65)

Total 43.329.233 222.448.381 (80,5%)

Quadre 8 
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La significativa disminució del saldo s’ha degut, principalment, a la 
transferència d’aquests crèdits comercials a la Generalitat, a través del 
mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors 
de les comunitats autònomes, formalitzat i materialitzat el juny de 2012, 
per un import de 164.996.356 euros, segons que indiquem en l’apartat 5.5 
de l’Informe. 

La resta de la significativa disminució s’ha degut a la instrumentació en 
un préstec, d’un deute mantingut amb una entitat de crèdit per 
operacions comercials, registrat per EIGE com a proveïdors 
d’immobilitzat, per 23.963.665 euros, i posteriorment subrogat per la 
Generalitat, segons que detallem en l’apartat 5.6 de l’Informe. 

EIGE s’ha acollit a la nova fase del mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les comunitats autònomes, prevista en el 
Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals 
amb problemes financers, incloses la major part de les factures pendents 
de pagament a 31 de desembre de 2012, per un import de 39.195.612 
euros. 

L’aplicació del mecanisme ha comportat que el 2013 la Generalitat ha 
atès el pagament de les quanties referides en el quadre anterior amb el 
fons per al finançament del pla de pagament a proveïdors. 

A la data d’aprovació de l’Informe es desconeix si serà capitalitzat 
l’import d’aquests crèdits comercials, d’igual manera que va succeir amb 
els crèdits comercials del mecanisme de pla de pagament a proveïdors 
de l’exercici de 2012, o si quedarà com un deute amb la Generalitat. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

EIGE forma part del sector públic definit en l’àmbit subjectiu d’aplicació 
de l’LCSP, amb la consideració de poder adjudicador, en tractar-se d’una 
entitat amb personalitat jurídica pròpia que, tot i que no és 
Administració Pública, ha sigut creada específicament per a satisfer 
necessitats d’interès general, que no tenen caràcter industrial o 
mercantil, segons que disposa l’article 3.3 b) de l’LCSP. 

En conseqüència, en la preparació dels contractes haurà de seguir les 
regles establides en l’article 137 de l’LCSP, en tant que en la seua 
adjudicació s’aplicarà el que estipula l’article 190 de l’LCSP per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada i l’article 191 de l’LCSP per 
als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, amb 
independència de les regles establides en l’LCSP que són aplicables a tot 
el sector públic. 
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EIGE té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració 
de la Generalitat i dels seus organismes i entitats de dret públic, des del 
dia 23 d’octubre de 2012, als efectes del que preveu la normativa de 
contractació pública, i se li pot encomanar la realització de treballs i 
tasques incardinades en l’àmbit de les seues competències. 

6.2 Perfil de contractant i instruccions de contractació 

L’article 53 de l’LCSP regula el perfil de contractant de les entitats que 
integren el sector públic, a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic 
a la informació relativa a la seua activitat contractual, que els òrgans de 
contractació han de difondre, a través d’Internet, en el citat perfil de 
contractant. 

En la revisió i comparació de la informació del perfil de contractant de la 
seu electrònica d’EIGE, integrat en la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat, no s’han posat de manifest incidències rellevants pel que fa 
al compliment de la normativa que hi és d’aplicació. 

Considerem adient recomanar, no obstant això, que els documents 
publicats en el perfil de contractant siguen signats electrònicament, per 
a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAESP). 

En l’exercici de 2012 han estat vigents les instruccions de contractació 
aprovades per la presidència el dia 16 de gener de 2012, ratificades 
posteriorment pel Consell d’Administració de l’Entitat, en data 29 de 
març de 2012. 

L’Entitat EIGE té la consideració d’Administració Pública, des del dia 8 de 
gener de 2013, circumstància que determina que en la seua gestió 
contractual s’ajuste, en la seua integritat, al que disposa l’LCSP, degut a 
l’entrada en vigor del Decret 6/2013, de 4 de gener, del Consell, que 
aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de l’Entitat 
d’Infraestructures de la Generalitat. 

En conseqüència, en el present Informe no es reiteren les incidències i 
recomanacions derivades de la revisió efectuada sobre el contingut de les 
instruccions de contractació de GTP, referides en els informes de 
fiscalització d’exercicis anterior. 

6.3 Abast de la fiscalització realitzada 

D’acord amb la informació facilitada per EIGE, hem elaborat el següent 
quadre en el qual indiquem el nombre i import dels contractes 
adjudicats en l’exercici de 2012, detallats per tipus i procediments 
d’adjudicació. 
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Tipus de 
contractes  

Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) Contractes 

Import % Nombre % 

Serveis 

   Obert 1.157.666 96,4% 4 66,7%

   Negociat 43.790 3,6% 2 33,3%

   Subtotal 1.201.456 100,0% 6 100,0%

        Total 1.201.456 100,0% 6 100,0%

Quadre 9 

Hem comparat les relacions de contractes facilitades per EIGE, utilitzades 
per a seleccionar els contractes a revisar, amb les declaracions 
informatives d’operacions incloses en els llibres de registre presentades 
a l’AEAT i s’ha posat de manifest que diversos contractes, per un import 
de 694.794 euros, fonamentalment relacionats amb el subministrament 
elèctric i amb contractes marc de la Generalitat, no van ser recollits en 
les citades relacions, circumstància que ha condicionat l’abast del treball 
i que no hauria de produir-se en exercicis futurs. 

Hem seleccionat una mostra dels contractes adjudicats en l’exercici de 
2012 i el treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar que la 
tramitació dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les 
distintes fases de preparació, selecció del contractista i adjudicació, 
efectes, compliment i extinció del contracte, així com els documents 
justificatius i l’adequada comptabilització de la despesa. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, el seu 
barem i valoració en els procediments que ho requerisquen. En el mateix 
sentit, també hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha 
ajustat al que estableixen les instrucció de contractació de GTP. 

Podem afirmar, com a conclusió de la fiscalització realitzada en l’àrea de 
contractació, que els contractes revisats s’han tramitat i executat, amb 
caràcter general, de conformitat amb la normativa vigent sobre 
contractació del sector públic. 

En els apartats 6.4 i 6.5 de l’Informe detallem, no obstant això, diverses 
circumstàncies que s’han posat de manifest, alhora que recollim en 
l’apartat 8 una sèrie de recomanacions que han de ser tingudes en 
compte per part dels responsables d’EIGE per a una millora de la gestió 
contractual. 

6.4 Revisió dels contractes de serveis 

En l’anàlisi de l’adequada tramitació dels contractes de serveis 
adjudicats en l’exercici de 2012 hem seleccionat la següent mostra de 
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contractes, que representen un 28,2% de l’import total adjudicat d’aquest 
tipus de contractes, amb les xifres expressades en euros: 

 

Núm. 
expedient 

Objecte 
Procediment 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

E12/01 

Servei de manteniment de la via, baixadors 
i de les instal·lacions del sistema elèctric 
de la línia 2 del tramvia d’Alacant en 
situació transitòria 

Obert 114.056 

E12/02 

Servei de manteniment, conservació, 
neteja i inspecció de la línia T2 de la Xarxa 
de metro de València en situació 
transitòria 

Obert 198.587 

E12/04 

Servei d’assistència tècnica, prevenció de 
riscos laborals i coordinació, seguretat i 
salut en obres i infraestructures adscrites a 
GTP, a València 

Negociat sense 
publicitat 26.726 

Quadre 10 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades a l’inici de cadascun dels expedients de contractació de 
serveis, s’ha post de manifest que en els anuncis de licitació i en els plecs 
de clàusules administratives de l’expedient E12/01 no es fa referència a la 
determinació del valor estimat del contracte, en contra del que estableix 
l’article 88 de l’LCSP, tot i que sí que es va fer constar en la proposta 
d’aprovació de l’expedient. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun 
dels expedients analitzats i de formalització dels contractes permet 
posar de manifest les següents circumstàncies, referides als expedients 
E12/01 i E12/02: 

- La fórmula que valora la proposta econòmica d’aquests expedients 
subjectes a regulació harmonitzada, amb una ponderació sobre la 
puntuació total del 60%, no permet que siga plenament efectiva a la 
importància concedida en el plec de clàusules administratives a 
l’oferta econòmica, quant als altres criteris de valoració prevists, 
circumstància que hauria de ser revisada per l’EIGE. 

 Pel que fa a la proposició econòmica hem observat, a més a més, 
que els criteris per a apreciar les ofertes desproporcionades o 
temeràries s’apliquen de forma molt rigorosa, circumstància que 
determina l’exclusió de licitadors que han presentat ofertes, la 
baixa de les quals no difereix de forma significativa respecte de la 
baixa mitjana, situació que hauria de ser resolta per l’EIGE en 
exercicis futurs. 
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- S’han utilitzat com a criteris d’adjudicació que depenen d’un judici 
de valor, amb una ponderació conjunta del 40%, els següents: equip 
facultatiu, memòria tècnica, mitjans materials i autocontrol de 
qualitat. En la documentació que obra en tots dos expedients, 
tanmateix, no consta motivació suficient de les puntuacions 
atorgades a cadascun dels licitadors pels dits conceptes. 

 En els informes tècnics es desglossa la puntuació de cadascun dels 
subcriteris tècnics a valorar, sense que aquests criteris estigueren 
establits, amb caràcter previ, en els plecs de clàusules 
administratives particulars. 

- No s’ha remès a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana una còpia certificada del document de formalització i 
l’extracte dels expedients, en aplicació del que disposa l’article 29 
de l’LCSP. 

Quant als procediments d’execució, modificació o pròrroga dels 
contractes subscrits en els expedients analitzats, interessa posar de 
manifest les circumstàncies següents: 

- El contracte E12/02, que té una durada de 6 mesos, preveu la 
possibilitat de ser prorrogat fins a un total de 24 mesos, 
circumstància que no s’ajusta al que disposa l’article 303.1 de 
l’LCSP, que limita la durada de les eventuals pròrrogues a un 
període igual o inferior al del contracte. 

- Els tres contractes revisats s’han prorrogat mitjançant acord de 
l’òrgan de contractació, sense la formalització d’un document 
contractual subscrit per totes dues parts, que hauria sigut més 
adequat. 

6.5 Revisió dels contractes menors 

Hem analitzat cinc expedients, a partir de la relació de contractes 
certificada per l’EIGE, per import total de 72.732 euros, cosa que 
representa el 36,9% de l’import total de contractes menors inclosos en la 
dita relació, segons el detall que mostrem tot seguit, amb els imports en 
euros: 
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Núm. 
expedient 

Tipus Objecte 
Import 

adjudicació 

CM12/01 Serveis Neteja de baixadors de la línia 2 del Tram 
d’Alacant 9.720

CM12/03 Serveis Col·laboració professional per a l’elaboració 
d’un pla de sanejament 17.500

CM12/07 Serveis Tramitació i inscripció registral terrenys 
inclosos Pla Especial execució 15.000

CM12/11 Serveis Redacció i inscripció registral del projecte de 
reparcel·lació d’entorn 17.800

CM12/23 Obres Obres de transformadors de mitjana tensió per 
a la mesura d’energia elèctrica 12.711

Quadre 11 

En la revisió de les factures corresponents a l’execució dels contractes 
fiscalitzats hem observat que l’EIGE ha complit amb el termini de 
pagament legal màxim fixat en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials (LMOC). 

S’han posat de manifest, a més a més, les següents incidències que, tot i 
que no constitueixen incompliments de la normativa sobre contractació 
vigent, EIGE hauria de resoldre, a fi de millorar la gestió dels contractes 
menors: 

- Amb independència que no resulte exigible, d’acord amb l’LCSP 
hauria d’efectuar-se una selecció prèvia entre vàries ofertes. 

- En els contractes CM/12/07, CM12/11 i CM12/23 s’han produït 
significatius retards en la seua execució, sense que es deixe 
constància en els expedients dels motius i justificació d’aquests 
retards. 

- En cap dels contractes revistats no s’ha formalitzat la conformitat 
de la recepció, circumstància que hauria de ser resolta per l’Entitat 
en els terminis previstos als efectes. 

- Hem comprovat que les ordres de pagament de les factures 
revisades i el règim de disposició de fons requereixen únicament la 
signatura de la Direcció General d’EIGE, quan hauria d’existir un 
règim mancomunat. 

7. FETS POSTERIORS 

El Consell de la Generalitat, mitjançant acord de data 14 de juny de 2013, 
va aprovar la incorporació a EIGE de les accions de l’IVHSA, propietat de 
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la Generalitat, que passa a ser el seu únic accionista, en compliment de 
la normativa en vigor sobre reestructuració del sector públic empresarial. 

En data 19 de juny de 2013, el Consell d’Administració de l’IVHSA va 
subscriure i aprovar el projecte de cessió global d’actius i passius entre 
l’IVHSA i EIGE, que va ser ratificat pel Consell de Direcció d’EIGE, als 
efectes de la presa de raó del seu contingut. 

El 13 de setembre de 2013 es va signar l’escriptura pública per la qual es 
va extingir sense liquidació l’IVHSA, mitjançant la cessió global del seu 
actiu i passiu a EIGE, en transmetre en bloc tot el seu patrimoni per 
successió universal, sense contraprestació, d’acord amb el projecte de 
cessió referit, del qual destaquen els següents aspectes: 

- Els elements dels actius i passius transmesos a EIGE, als efectes de 
la seua valoració, són els mostrats en el balanç de l’IVHSA de 31 de 
desembre de 2012. 

- Els efectes comptables de la cessió es produeixen a partir del 14 de 
juny de 2013, data en la qual s’incorporaran la totalitat de les 
accions de l’IVHSA a EIGE, segons que estableix la norma 19a de 
registre i valoració del PGC, relativa a combinacions de negocis. 

- La cessió s’acull al règim de neutralitat fiscal previst, en tenir EIGE 
un termini de tres mesos des de l’escriptura pública per a presentar 
la comunicació de l’opció per aquest règim. 

En la data d’aprovació de l’Informe no s’ha produït la incorporació de la 
totalitat de les accions de titularitat de la Generalitat i representatives 
del 100% del capital social de la societat mercantil Construccions i 
Infraestructures Educatives de la Generalitat (CIEGSA), ni s’ha extingit la 
dita societat de capital, mitjançant la cessió global del seu actiu i passiu a 
favor d’EIGE, com disposen els articles 29 del DLMRR i de l’LRSPE. 

8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 de l’Informe hem recollit els fets i circumstàncies que 
afecten de forma significativa l’adequació dels comptes anuals d’EIGE als 
principis comptables d’aplicació, així com els incompliments rellevants 
de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, quant a les àrees 
fiscalitzades. 

Amb independència de les circumstàncies recollides en l’esmentat 
apartat de conclusions de l’Informe, que han de ser resoltes per EIGE, tot 
seguit recollim una sèrie de recomanacions, entre les quals destaquen 
aquelles que van ser efectuades en informes corresponents a exercicis 
anteriors, que van ser ateses per l’Entitat. 
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En aquest sentit, mitjançant escrit del síndic major, de data 15 de maig 
de 2013, es va sol·licitar a la Direcció General d’EIGE, que comunicara a la 
Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o que d’ara endavant se 
n’adoptaren, respecte als apartats de conclusions generals i 
recomanacions indicats en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2011. 

La Direcció General d’EIGE, en data 4 de juliol de 2013, va formalitzar la 
contestació a la sol·licitud del síndic major, mitjançant un escrit en el 
qual es fa esment a les mesures adoptades amb la finalitat d’atendre les 
incidències assenyalades en els informes de fiscalització d’exercicis 
anteriors, que han sigut objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització. 

a) Durant l’exercici de 2012 s’han implementat les següents 
recomanacions, realitzades en informes d’exercicis anteriors: 

a.1) En els plecs de clàusules administratives particulars 
s’estableix que la ponderació de l’oferta econòmica siga com a 
mínim del 50%. 

a.2) La memòria dels comptes anuals inclou referències a 
l’activitat desenvolupada i informació sobre les parts 
vinculades. 

a.3) En els plecs tipus dels contractes de serveis s’ha inclòs una 
referència al càlcul valor estimat del contracte. 

a.4) El criteri “Certificats de qualitat” es considera un requisit de 
solvència i no un criteri d’adjudicació. 

a.5) En els plecs tipus dels contractes de serveis s’inclou una 
referència al càlcul del valor estimat del contracte. 

a.6) En l’aplicació informàtica implantada per al registre dels 
expedients de contractes menors s’inclouen la totalitat 
d’aquest tipus de contractes. 

a.7) En la mesura que en l’exercici de 2013 EIGE té la consideració 
d’Administració Pública, es consideren ateses les 
recomanacions referides a les instruccions de contractació, 
que no resulten d’aplicació. 

a.8) Una vegada finalitzat el termini de recepció de la 
documentació per part dels licitadors, el cap de l’oficina 
receptora expedeix una certificació relacionada de la 
documentació rebuda, com estableix l’article 80.5 de l’RCAP. 
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a.9) S’han realitzat gestions orientades a què l’empresa EGUSA 
complisca les obligacions assumides en el conveni de 
finançament subscrit amb GTP, actualment EIGE. 

a.10) Amb la finalitat de millorar el control intern aplicable als 
pagaments d’EIGE s’ha implantat un règim de disposició de 
fons mancomunat. 

b) Considerem convenient mantenir les següents recomanacions, 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 

b.1) EIGE ha de promoure quantes actuacions estiguen al seu abast 
amb la finalitat que el cànon per la utilització 
d’infraestructures ferroviàries es configure legalment com una 
taxa, que s’incorpore en els futurs contractes de servei públic 
de transports, de forma que queden assegurats els ingressos 
per la posada a disposició de les infraestructures per a la 
prestació del servei públic, que permeten elaborar uns 
pressupostos d’explotació reals. 

b.2) L’entitat EIGE ha de ser conscient que la viabilitat econòmica 
del servei públic d’interès general prestat requereix d’un 
sistema de finançament estable, en forma de contracte-
programa de caràcter plurianual, que permeta una eficaç 
gestió econòmica de les seues activitats, i ha de promoure 
quantes actuacions siguen necessàries per a la consecució 
d’aquest objectiu. 

b.3) S’hauria de deixar constància de l’avaluació realitzada al 
tancament de cada exercici, amb l’objecte de determinar si hi 
ha cap indici de deterioració de valor d’algun element de 
l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries. 

b.4) La memòria dels comptes anuals han de millorar el seu 
contingut en aspectes com ara la informació de saldos i 
transaccions per línies d’explotació, les normes sobre aspectes 
comptables de les empreses públiques i la valoració 
d’instruments financers. 

c) Com a resultat de la fiscalització realitzada en els comptes anuals 
de l’exercici de 2012 realitzem les següents recomanacions: 

c.1) EIGE ha de garantir que en les relacions de contractes que es 
lliuren anualment a la Sindicatura de Comptes s’incloguen 
tots els expedients gestionats i vigents durant l’exercici, a fi de 
facilitar el  normal desenvolupament dels treballs de 
fiscalització, segons que detallem en l’apartat 6.3 de l’Informe. 
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c.2) En l’adjudicació dels contractes, EIGE ha de procurar que la 
valoració del preu ofertat pels licitadors siga proporcional a 
l’oferta més econòmica admesa, segons que indica l’apartat 
6.4 de l’Informe. 

c.3) En la mesura que hem observat que els criteris per a apreciar 
les ofertes desproporcionades o temeràries estan tenint com a 
resultat que es descarten licitadors que han presentat ofertes, 
la baixa de les quals no difereix de forma significativa respecte 
de la baixa mitjana, EIGE hauria d’establir nous criteris 
d’admissió d’ofertes que eviten aquestes situacions, com 
detallem en l’apartat 6.4 de l’Informe. 

c.4) En els supòsits en què EIGE utilitze criteris d’adjudicació que 
depenen d’un judici de valor, ha d’establir-los de forma 
precisa en els plecs de clàusules administratives particulars i 
motivar de forma suficient les puntuacions atorgades a 
cadascun dels licitadors pels dits conceptes, segons que 
expressa l’apartat 6.4 de l’Informe. 

c.5) Recomanem que en els contractes menors de major import se 
sol·liciten, si més no, tres ofertes amb l’objecte de justificar 
raonablement l’obtenció d’una oferta econòmica adequada, 
segons que indica l’apartat 6.5 de l’Informe. 




