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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 2014 (PAA2014), la 
fiscalització efectuada ha tingut per objecte realitzar un control formal 
sobre els comptes anuals de 2013 de l'entitat Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (d’ara en avant FGV o l’Entitat), la revisió de la 
contractació durant el dit exercici i el seguiment de les incidències 
indicades en anteriors informes de fiscalització. 

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 

D'acord amb l'objectiu de control formal indicat en l'apartat anterior, en 
la present fiscalització hem revisat si la formalització i presentació dels 
comptes anuals de FGV de l'exercici de 2013, és adequada. 

D'acord amb la normativa aplicable, la Intervenció General de la 
Generalitat (IGG) va presentar aquests comptes anuals a la Sindicatura 
de Comptes el 30 de juny de 2014 i estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2013, 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 dita data i s'adjunten íntegrament en l'annex 
d'aquest Informe. 

Aquests comptes van ser formulats pel director gerent de FGV el 21 de 
març de 2014 i aprovats per Resolució de la presidenta del Consell 
d’Administració de l'Entitat de data 27 de març de 2014, en la qual 
disposa al mateix temps assabentar al Consell d'Administració en la 
primera reunió que el dit òrgan realitze després d'aquesta resolució, fet 
que no s'ha produït a la data de redactar aquest Informe. 

Juntament amb els comptes anuals d’FGV, la IGG ha presentat l’informe 
d’auditoria 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 una excepció relativa a la inadequada comptabilitat en 2013 de les 
indemnitzacions derivades de l'acord d'extinció de llocs de treball, 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. 
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Així mateix, en la present fiscalització hem fet un seguiment de les 
conclusions i recomanacions que figuren en l’Informe de fiscalització de 
l’exercici 2012. 
 
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 2013. 
 
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 2013, així com en la 
següent la normativa pròpia de l’Entitat: 

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

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

3.  CONCLUSIONS GENERALS 

3.1  Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast indicat en l’apartat 2.1, 
s’ha posat de manifest el següent fet que afecta de manera significativa 
l’adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables d’aplicació 
i la presentació dels comptes anuals. 

a) L'informe de la Sindicatura de Comptes sobre l'exercici de 2012 
contenia una excepció pel tractament comptable que FGV va 
practicar en els comptes anuals del dit exercici de l'expedient 
d'acomiadament col·lectiu iniciat en novembre de 2012, que afecta 
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un nombre important de treballadors. L'Entitat ha comptabilitzat 
en el compte de despeses de personal de 2013 les indemnitzacions 
i despeses derivades de l'execució del dit expedient, raó per la 
qual les pèrdues del dit exercici estan sobrevalorades en la 
quantitat de 15.230.725 euros i els resultats negatius d'exercicis 
anteriors infravalorats en el dit import, si bé aquests ajustos no 
tenen efecte en el total del patrimoni net a 31 de desembre de 
2013. Apartat 5.2.1. 

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

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 2013 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 garantir la seua activitat. 

En l’apartat 5.2.2.a de l’Informe comentem 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 287.870.652 euros. Considerant els criteris 
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) emesos 
en març de 2009, la comptabilització efectuada per FGV estaria 
condicionada al fet que el termini acordat per la cessió s’estenga a 
la pràctica totalitat de la vida econòmica dels béns cedits. 

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 2013 els 
següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) 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 determinades deficiències, tal com detallem en 
l’apartat 6.2 de l’Informe, que hauran d'esmenar-se per a garantir  
adequadament l’efectivitat dels principis bàsics en l’activitat 
contractual que realitze l’Entitat. 
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b) 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 l'apartat 6.3. 

c) En els expedients de contractació revisats destaquen els següents 
(vegeu l'apartat 6.6): 

1. Amb caràcter general: no es publica en el perfil del contractant 
la formalització dels contractes i l'òrgan de contractació no 
acredita adequadament l'aprovació dels plecs. 

2. En els contractes adjudicats pel procediment negociat sense 
publicitat: 

- Dotze d'aquests contractes haurien d'haver sigut tramitats 
pels procediments ordinaris amb publicitat previstos en el 
TRLCSP i en 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). 

- L'absència de plecs i la no formalització dels contractes. 

3. El contracte 12/013 s'ha modificat sense observar els requisits 
establits en el TRLCSP. La divisió per lots no està 
adequadament justificada. 

4. El contracte 13/009 s'ha tramitat pel procediment negociat 
sense publicitat, sense que es puga observar la concurrència 
del requisit habilitant. D'altra banda no s'ha pogut analitzar el 
contracte formalitzat per no constar en l'expedient revisat. 

5. En els contractes menors efectuats hem observat que almenys 
en quatre casos s'haurien d'haver tramitat pels procediments 
amb publicitat i/o concurrència. 

6. FGV no ha tramés a la Sindicatura de Comptes la relació anual 
dels contractes formalitzats en l'exercici de 2013, incomplint 
així la Instrucció de 13 de setembre de 2013. 

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 gaudeix d’autonomia en la seua 
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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 es recull en l'article 3 de la seua Llei de creació, el qual té 
una nova redacció amb l'article 161 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, 
de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de 
la Generalitat. 

La informació sobre l'organització de l'Entitat, el seu objecte i les 
activitats figura en l'apartat V.1 de la memòria d'FGV. 

4.2  Activitat desenvolupada en l’exercici 

Atenent una recomanació recurrent de la Sindicatura de Comptes, FGV 
ha adjuntat, per primera vegada, als comptes anuals un "Informe de 
gestió" de l'exercici de 2013, que comprén informació sobre la situació i 
evolució de l'Entitat, les inversions, riscos i incerteses i altres aspectes 
que es poden consultar en l'annex d'aquest Informe. 

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

5.1  Control formal 

La revisió realitzada ha consistit a verificar els aspectes següents: 

a) Que els comptes anuals han sigut formulats i aprovats pels òrgans 
competents de l'Entitat en temps i forma amb la normativa 
aplicable. 

b) Que els comptes anuals aprovats han sigut retuts a la Sindicatura 
dins del termini legalment previst. 

c) Les excepcions dels informes d'auditoria externa o dels comptes 
anuals de la Intervenció General de la Generalitat (IGG), i el seu 
efecte en l'abast de la fiscalització considerat per a aquesta 
Entitat. 

d) El contingut dels comptes anuals  relacionat amb l'àrea o les àrees 
objecte de l'abast de la fiscalització. 

e) Altres aspectes de caràcter general o puntual que és necessari 
comprovar en aquestes fiscalitzacions i que es concreten en les 
memòries de planificació i en els programes d'auditoria. 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit, no s’han posat de 
manifest incidències significatives, excepte la indicada en l'apartat 2.1 
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quant a l'aprovació dels comptes anuals per part del Consell 
d'Administració i les que comentem en els apartats següents de 
l'Informe. 

5.2  Seguiment de les incidències de l'informe de 2012 

5.2.1 Expedient d'acomiadament col·lectiu 

En l'apartat de revisió financera, les conclusions generals de l'informe de 
l'exercici de 2012 contenia una excepció relativa a l'inadequat 
tractament comptable de l'expedient d'acomiadament col·lectiu iniciat 
per FGV en novembre del dit any. 

Sobre aquesta qüestió, hem realitzat el corresponent seguiment i hem 
comprovat que durant 2013, l'Entitat ha realitzat el següent: 

FGV ha comptabilitzat en el compte de "Despeses de personal" de 
l'exercici 2013 la quantitat d'11.436.222 euros en concepte de 
"Desenvolupament de l'ERO" (vegeu la nota V.13 de la memòria). El dit 
import comprén 8.898.323 euros de les pòlisses d'assegurança 
contractades (vegeu l'expedient 13/009 en l'apartat 5.6.1) per fer front als 
compromisos amb els treballadors afectats en la modalitat de "Pla de 
prejubilació", més 2.537.899 euros d'altres indemnitzacions derivades de 
l'expedient que FGV ha satisfet directament. 

En el compte de despeses de personal de l'exercici de 2013, figura a més 
a més la quantitat de 4.394.525 euros en concepte de "Provisions", 
3.794.503 dels quals són la dotació per fer front a altres responsabilitats 
davant el personal afectat per l'expedient i que figuren en el compte de 
"Provisions a curt termini" del passiu del balanç (vegeu la nota V.14.1 de 
la memòria). 

Segons l'excepció inclosa per la Sindicatura en l'Informe de 2012, FGV 
hauria d'haver comptabilitzat la provisió per l'expedient 
d'acomiadament col·lectiu en els comptes del dit exercici, però ja que 
s'ha comptabilitzat en 2013, l'efecte és que les despeses de personal de 
l'exercici de 2013 i les pèrdues del dit exercici estan sobrevalorats en 
15.230.725 euros i els resultats negatius d'exercicis anteriors 
infravalorats en el dit import, si bé molts ajustos no tenen efecte en el 
total del patrimoni net a 31 de desembre de 2013. 

Quant a la informació d'aquest expedient en la memòria d'FGV de 2013, 
figura en els apartats 4.10, 13, 14.1, 14.2 i 25.3, i aquest últim inclou les 
dades relatives a la situació dels procediments judicials oberts en relació 
amb l'acomiadament col·lectiu. 

D'altra banda, la disposició addicional primera de la Llei 1/2013, estableix 
les condicions per les quals determinats treballadors afectats per 
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actuacions de redimensionament, principalment els funcionaris que 
sol·liciten el reingrés, ha de tornar les indemnitzacions percebudes. 

En la revisió del compliment del dit precepte hem observat que un 
treballador d'FGV podria trobar-se en la situació descrita. En aquest cas, 
FGV va comunicar a la persona afectada l'obligació de tornar la 
indemnització i aquesta va presentar al·legacions. L'Entitat ha sol·licitat 
a la Secretaria Autonòmica del Sector Públic Empresarial les instruccions 
oportunes al cas i a la data de la nostra fiscalització està pendent de 
resposta. 

5.2.2 Altres aspectes de l'informe de 2012 

a) Bases de presentació. Empresa en funcionament 

Segons indiquem en l'apartat 1.2 de la memòria d'FGV, els ingressos 
obtinguts per l'Entitat en la prestació dels seus serveis són 
insuficients per a cobrir la totalitat de les despeses. A 31 de 
desembre de 2013, el balanç presenta imports negatius en els 
resultats dels exercicis (que es detallen en la memòria) i en el fons 
de maniobra (131,7 milions d'euros en 2013). 

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, facilita el suport financer 
imprescindible per a garantir el seu funcionament. 

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

Quant això, els usuaris dels comptes anuals d'FGV han de tenir en 
compte la possibilitat que hi hagen riscos importants que poden 
comportar canvis significatius en el valor dels actius o passius, i 
fins i tot de 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 és destacable 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 
considera FGV dins de les mesures en l'àmbit de la mobilitat i 
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transport i estableix que les relacions entre la dita Entitat i la 
Generalitat s'articularan amb un contracte programa o 
contracte de gestió de caràcter plurianual. 

 Segons indica la nota 25.2 de la memòria d'FGV, durant 2013 
es va acabar l'elaboració d'un esborrany de contracte 
programa per al període 2013-2017 que es trobava pendent 
d'aprovació per part de la Generalitat ( i també a la data de 
redactar 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 què s'indiquen les mesures correctores que 
s'adoptaran i es concloga sobre la viabilitat de l'empresa i 
sostenibilitat economicofinancera del seu model de negoci a 
mitjà i llarg termini. 

 La realització del pla de sanejament va ser contractada per 
FGV en 2012, i el seu expedient va ser analitzat per aquesta 
Sindicatura en l'Informe del dit any. 

 En les memòries d'FGV dels exercicis de 2012 i 2013 no 
s'esmenta aquest pla. 

3. Acomiadaments col·lectius. Cal tenir en compte també 
l'expedient d'acomiadament col·lectiu iniciat per FGV en 2012, 
els aspectes més importants del qual, així com el tractament 
comptable els analitza aquesta Sindicatura en l'apartat 5.2.1. 

4. Dependència funcional. D'altra banda, l'article 30 del Decret 
Llei 7/2012 inclou a FGV entre les entitats sobre les quals 
exercirà les seues funcions la Corporació Pública Empresarial 
Valenciana (actualment l'Entitat d'Infraestructures de la 
Generalitat). 

b) Béns cedits en ús sense contraprestació 

Durant 2013 es manté la situació comentada en informes 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). 
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Això comporta 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 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. 

Les instruccions s’apliquen als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada d’acord amb el TRLCSP i als contractes exclosos de l’LSE, i 
indiquen els d’obres inferiors a 5.000.000 d’euros i els de serveis i 
subministraments inferiors a 400.000 euros. 

Tal com vam indicar en l'informe de fiscalització de  l'exercici anterior, 
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. 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2013. 
 

272 
 

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 límit. 

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 a 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 previstos 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. 

b) L’aplicació utilitzada per l’Entitat per publicar el seu perfil de 
contractant en la seua seu electrònica no té dispositiu de registre 
horari, 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. 
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Addicionalment, hem 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 2013 s’han 
adjudicat un total de 139 contractes (sense considerar els menors) per un 
import global de 42.393.451 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 4.735.099 86,9% 9 60,0% 

Negociat 715.368 13,1% 6 40,0% 

   Sense publicitat 715.368 13,1% 6 40,0% 

Subtotal 5.450.467 100,0% 15 100% 

Subministraments 

Obert 2.011.558 47,8% 12 25,0% 

Negociat 2.197.791 52,2% 36 75,0% 

  Amb publicitat 1.333.891 31,7% 26 54,2% 

  Sense publicitat 863.900 20,5% 10 20,8% 

Subtotal 4.209.349 100,0% 48 100,0% 

Serveis 

Obert 20.108.738 61,4% 26 34,2% 

Negociat 12.624.897 38,6% 50 65,8% 

   Sense publicitat 12.624.897 38,6% 50 65,8% 

Subtotal 32.733.635 100,0% 76 100,0% 

Total 42.393.451 100,0% 139 100,0% 

Quadre 1 

Per tipus de contractes, els de subministraments representen el 10% del 
total adjudicat el 2013, els de serveis, el 77% i els d’obres, el 13% restant. 
Mitjançant procediment obert se n’ha adjudicat el 63% i per negociat, el 
37%. 
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6.5 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació que ha efectuat 
FGV en l’exercici 2013, hem seleccionat la mostra de contractes que 
detallem en el quadre 2, que representa un 48,4% de l’import total 
adjudicat en l’esmentat exercici.  

 

Núm. exp. 
Procediment 

adjudicació 
Objecte  

Import 

d'adjudicació 

12/013 Obert Serveis de neteja FGV a València (dos lots) 2.935.345 

13/009 PNSP Subscripció pòlissa prejubilacions ERO 8.869.670 

13/018 Obert Adequació taller El Campello al material mòbil 984.064 

13/030 Obert Actuacions urgents en tallers Machado  362.277 

13/057 Obert EO Línia 9 Benidorm - Disc Benidorm Alacant 2.318.726 

09/006 PNSP * Servei manteniment unitats TRAM Annex I 883.672 

Div. comandes PNSP * Revisió P6 unitats M.M. 4101-4102-4103 (tres comandes) 297.000 

Div. comandes PNSP * Gasoli tipus B (dotze comandes) 382.371 

4500043810 PNSP * Rotllo bitllet sense contacte 223.152 

4500044910 PNSP *  Rotllo bitllet sense contacte 197.879 

4300000416 PNSP * Manteniment dels sistemes de venda 123.000 

4300000466 PNSP *  Manteniment peatge Estació Luceros 24.536 

4300000424 PNSP * Neteja sis estacions de L5 137.141 

4600001158 PNSP * Gasoli tipus C 127.330 

4600001208 PNSP * Consum baixa tensió FGV Alicante  82.000 

4600001235 PNSP * Subministrament energia elèctrica baixa tensió  19.400 

4300000425 PNSP * Manteniment de jardineria en complexos 99.290 

4500043633 PNSP * Materials magatzem 59.870 

4500045148 PNSP * Materials magatzem 33.410 

Total mostra 18.160.133 

*: Per raó de quantia 
Quadre 2 

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 
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d’adjudicació que així ho requerisquen, i en la justificació i motivació de 
les declaracions d’urgència o emergència, atès que representen una 
tramitació especial segons que estableix el TRLCSP. 

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 2013: 

Núm. 
expedient 

Objecte 

07/18 Subministram. 22 unitats 4300, versió 4 cotxes (i protocols addicionals) 

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

05/080.3 Protocol III subministram. 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. 

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

Quadre 3 

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 2013 

1) 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). 

Els pagaments de les factures derivades de l'execució dels 
contractes seleccionats s'han realitzat en un percentatge important 
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mitjançant el mecanisme extraordinari de finançament per al 
pagament de proveïdors. 

2) Expedient 12/013 

El contracte té per objecte la prestació del servei de neteja en les 
dependències d'FGV a València. L'expedient preveu la seua divisió 
en dos lots per un import total de 2.935.345 euros (IVA exclòs), que 
han sigut adjudicats a dues empreses amb les quals han formalitzat 
sengles contractes de data 27 de març de 2013 i amb un termini de 
duració d'un any. 

A 31 de desembre de 2013 l’import facturat puja a 2.207.809 euros 
(IVA exclòs). 

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) Amb data 16 de juliol de 2013 es van modificar els dos 
contractes per a suprimir del seu objecte les prestacions 
relatives al control de qualitat que, d'acord amb els plecs, 
hauria de ser realitzat per les empreses adjudicatàries. 

 El règim de modificació dels contractes d'FGV que està previst 
en les seues instruccions i coincideix amb el TRLCSP, estableix 
que els contractes sols es podran modificar quan aquesta 
possibilitat s'haja previst en els plecs o en l'anunci de licitació, 
o en el cas contrari en els supòsits legalment previstos i 
sempre que no alteren les condicions essencials de la licitació 
i adjudicació. 

 En aquest expedient no consta ni en els plecs ni l'anunci de 
licitació la possibilitat de modificar el contracte. No consta 
tampoc la referència documental al supòsit legal en què es 
sustenta la modificació ni la justificació que no altera les 
condicions essencials de la licitació i l'adjudicació. 

 Atenent les circumstàncies exposades, la modificació de les 
prestacions pactades inicialment hagués requerit la resolució 
del contracte en vigor i realitzar-ne un altre sota les 
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condicions pertinents, tal com estableix l'article 105.1 del 
TRLCSP. 

 A més a més, hem d'indicar que la modificació practicada no 
conté la determinació del preu, fet que no està d'acord amb 
l'article 87 del TRLCSP que estableix que la retribució del 
contractista consistirà en un preu cert. 

c) L'adjudicatària del lot II ha inclòs en les seues factures el 
control de qualitat que  va ser suprimit per la modificació, 
estimat en un 2% del preu del contracte. En compensació, FGV 
ha facturat a l'adjudicatària en març de 2014 la quantitat de 
13.562 euros corresponent al control de qualitat 
inadequadament facturat per l'adjudicatària fins a desembre 
de 2013. Quant això, es considera que la solució adoptada no 
és la correcta i el que calia era que FGV tornés les factures a 
l'adjudicatària perquè les corregís. 

d) Amb data 20 de juliol de 2013 es practica una segona 
modificació del contracte del lot II a fi d'ampliar els serveis de 
neteja contractats inicialment. A aquesta modificació es 
poden aplicar els comentaris realitzats adés, als quals hem 
d'afegir que l'article 105.2 prohibeix la modificació del 
contracte a fi d'adjudicar prestacions complementàries a les 
contractades inicialment o ampliar l'objecte del contracte. 

e) No consta en l'expedient la documentació que acredite el 
compromís d'adscripció de mitjans i la seua efectiva 
acreditació per part dels dos contractistes, requerit pel PCAP. 

3) Expedient 13/009 

Té per objecte la contractació de la pòlissa d'assegurança per a 
garantir les prestacions resultants de l'expedient d'acomiadament 
col·lectiu d'FGV, segons les estipulacions de l'acord concertat amb 
els treballadors en finalitzar el període de consultes. 

A 31 de desembre de 2013 la despesa comptabilitzada puja a 
8.898.275 euros, amb una diferència de 28.605 euros pel que fa a les 
pòlisses contractades que no està explicada en la documentació 
econòmica de l'expedient. 

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

a) La contractació s'ha tramitat amb el procediment negociat 
sense publicitat (al qual es presentaren quatre ofertes), ja que 
FGV considera que resulta aplicable l'article 59.d de la Llei 
31/2007, que permet la utilització d'aquest procediment en 
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aquells supòsits en què "siga estrictament necessari, quan per 
raons d'extremada urgència, resultant de fets imprevisibles 
per a l'entitat contractant, no poden acomplir-se els terminis 
estipulats en els procediments oberts o restringits i en els 
procediments negociats amb convocatòria de licitació". Quant 
a això, cal indicar que no és aplicable el dit precepte, ja que les 
raons d'extremada urgència no resulten de fets imprevisibles 
per a l'Entitat. 

b) L'import previst en el plec de prescripcions tècniques (PPT) 
que coincideix amb el del plec de clàusules administratives 
particulars (PCAP), puja a 9.982.704 euros, inferior al de la 
resolució de licitació que és de 10.069.420 euros, sense que 
conste la justificació d ela diferència. 

c) El PCAP estableix que el procediment de contractació es 
desenvoluparà en tres fases, i que en la segona es negociaran 
els termes del contracte deixant constatació  en les actes 
corresponents. Com que no figura en les actes que es troben 
en l'expedient del contracte, no ho hem pogut verificar. 

d) L'òrgan de contractació d'FGV va acordar el 21 de març de 2013 
l'adjudicació del contracte a la licitadora proposada per la 
mesa de contractació i la gerència de l'Entitat per un import de 
7.495.246 euros. Posteriorment i per a donar cobertura a un 
escrit de la Tresoreria General de la Seguretat Social, es 
tramita una ampliació de la pòlissa per un import d'1.374.424 
euros, que va ser autoritzada per l'òrgan de contractació amb 
data 20 de juny de 2013. No s'han pogut analitzar les pòlisses 
subscrites amb l'entitat asseguradora ja que no consten en 
l'expedient del contracte revisat. 

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

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

La informació sobre aquests contractes, que estan inclosos en el 
quadre 1, els mostrem tot seguit juntament amb les dades de la 
revisió efectuada: 
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Tipus 
Contractes Expedients revisats 

Import Nº Import Nº % 

Obres 51.943 1 0 0 - 

Subministraments 1.572.728 33 1.024.012 17 65,1% 

Serveis 2.032.272 47 1.666.039 10 82,0% 

Total 3.656.943 81 2.690.051 27 73,6% 

Quadre 4 

La fiscalització ha comprés la revisió detallada dels expedients que 
mostra el quadre 2, i altres proves relacionades amb aspectes 
generals dels contractes d'aquesta modalitat. 

No figura adjudicat cap contracte d'obres per un import superior a 
200.000 euros. 

L'adjudicació de contractes pel procediment negociat sense 
publicitat ha representat el 34% (35% en 2012) i el total adjudicat pel 
procediment negociat és un 37% en 2013. 

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

a) S’han tramitat 12 contractes de subministrament i serveis per 
import conjunt d'1.151.530 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) L’Entitat no ha publicat en el seu perfil de contractant totes 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. 

c) 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. 
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d) S’han observat dinou contractes, (quatre dels quals s'inclouen 
en la lletra a anterior) per import conjunt de 920.194 euros, 
que, a la vista de les circumstàncies concurrents (com ara les 
detallades en el punt 5 següent), 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. 

5) 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 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 2013 es resumeix tot seguit: 

Tipus 
Contractes menors 

Import Núm. 

Obres 23.403 2 

Subministraments 1.626.356 1.640 

Serveis 2.531.469 821 

Total 4.181.228 2.463 

Quadre 5 

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. 
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6.6.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

1) 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 i 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 2013, s’han 
d’assenyalar els següents fets importants: 

a) A 31 de desembre de 2013 es van signar set actes de recepció 
definitiva de les unitats contractades en les quals es constata 
la necessitat de resoldre qüestions pendents en les unitats 
rebudes i que algunes són responsabilitat de l'adjudicatària i 
altres de la garantia o de la direcció del projecte. 

b) El contracte estableix que les deficiències observades per FGV 
en el marc de la garantia i no resoltes a la recepció definitiva 
seran incloses en una llista, l'adjudicatària es compromet a 
esmenar-les en el termini que s'acorde i garantir-les amb els 
avals que pertoquen. Quant això, no consta en les actes de 
l'expedient una data límit per a resoldre les deficiències ni 
tampoc que l'adjudicatària haja constituït els avals que 
pertoquen. 

2) Expedient 04/49 

El contracte principal es va subscriure en l’exercici 2004. En anys 
posteriors es van tramitar els protocols I al VIII i 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 2013 destaquen 
els fets següents: 

a) A 31 de desembre de 2013 estaven pendents de recepció 
definitiva dues unitats del total contractat. En general, les 
actes de recepció provisional posen de manifest deficiències 
de caràcter menor que hauran de resoldre's a la recepció 
definitiva, i indicant com a data límit l'acabament del 
subministrament. 
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b) La facturació de l'exercici de 2013 és de 3.827.598 euros (IVA 
exclòs) amb la qual conclou l'execució del subministrament 
contractat. 

3) 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 2013 destaquem 
els fets següents: 

a) La data prevista per a la finalització del subministrament va 
quedar establida en juny de 2012, però en l'expedient revisat 
no consta l'acta de recepció dels materials que integren el 
subministrament contractat ni cap documentació que 
determine les causes i responsabilitat del retard. 

b) Durant l'exercici de 2013 no s'ha facturat cap import. La 
facturació acumulada implica el 99,7% del preu total. 

4) 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 les fiscalitzacions realitzades per 
la Sindicatura poden consultar-se en els informes corresponents. 

En l'exercici de 2013 ha acabat l'execució del subministrament. 

5) 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 les fiscalitzacions realitzades per la 
Sindicatura poden consultar-se en els informes corresponents. 

En l'exercici de 2013 ha acabat l'execució del subministrament. 
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6) Expedient 12/037 

Contracte formalitzat el 22 de novembre de 2012 per un import de 
587.667 euros (IVA exclòs) i un termini d'execució de vuit mesos, 
l’objecte del qual és adaptar a la xarxa de vendes a la normativa 
aplicable. Els aspectes més significatius de la fiscalització realitzada 
per la Sindicatura poden consultar-se en l'informe corresponent. 

En l'exercici de 2013 ha acabat l'execució del subministrament. 

6.6.3 Subministrament d'informació contractual 

Per acord del dia 13 de setembre de 2013 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes es publica la instrucció relativa al subministrament 
d'informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, tant autonòmic com local. 

Segons la disposició transitòria de la instrucció, l'òrgan de contractació 
d'FGV ha de trametre a la Sindicatura la informació relativa a la relació 
anual dels contractes formalitzats en l'exercici de 2013, abans de 
finalitzar el mes de febrer de 2014. FGV no va acomplir amb aquest 
precepte, si bé va proporcionar posteriorment la informació dels 
contractes a l’equip de fiscalització. 

D'altra banda, la informació relativa als contractes que superen els límits 
que estableix l'article 29 del TRLCSP s'ha de trametre a la Sindicatura 
dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte. Aquesta 
obligació s'ha complit en la mostra de contractes revisada, excepte en un 
(contracte 13/009). 

6.6.4 Convenis de col·laboració 

La informació relativa als convenis vigents en l’exercici 2013 (20 en total) 
s'ha obtingut a partir de la relació certificada facilitada per l’Entitat. 

En la revisió dels convenis subscrits en l'exercici de 2013, no s'han posat 
de manifest aspectes significatius. 

Quant als convenis formalitzats en anys anteriors, es mantenen les 
incidències posades de manifest en els informes de fiscalització 
d'aquesta Sindicatura. 

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. 
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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 6 de maig de 2014, 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) Als comptes anuals de 2013 s'ha adjuntat un informe de gestió 

a.2) S'han elaborat els comptes anuals amb les xifres en euros. 

b) Considerem oportú de mantenir les recomanacions següents, que ja 
proposàvem en informes d’exercicis anteriors: 

b.1)  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: documentar 
adequadament la resolució de problemes i deficiències en 
l’execució dels contractes, i, quan siga el cas, dels 
endarreriments en l’acabament. 

 A més a més, en la fiscalització de 2013 hem observat que 
alguns expedients no contenen tota la documentació 
requerida i necessària perquè la tramitació i el control siguen 
adequats. 

b.2) En l'àrea de personal, FGV ha d'adoptar les mesures 
necessàries per a resoldre les incidències detectades en 
l'exercici anterior, i destacar les relatives a l'elaboració de la 
plantilla, els conceptes salarials satisfets i la documentació 
dels ascensos de categoria. 

 Quant a això, FGV ha informat que ha elaborat una plantilla de 
personal, si bé no ha acreditat la seua tramesa ni aprovació 
per part de la conselleria competent. 

 


