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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 d’acord 
amb el Programa Anual d’Actuació de 2014, la fiscalització efectuada ha 
tingut per objecte realitzar un control formal dels comptes anuals de 
l'exercici de 2013 de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), a 
fi de comprovar si els comptes anuals 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 en relació amb les àrees fiscalitzades definides en l'apartat 
següent. 

La fiscalització inclou, a més a més, el seguiment de les conclusions i 
recomanacions efectuades en els informes de fiscalització d'EIGE i de 
l'IVHSA de l'exercici de 2012, així com la revisió i avaluació de 
determinats aspectes del sistema de gestió i control intern d'EIGE, 
relacionats amb l'abast de la fiscalització. En els diferents apartats 
d'aquest Informe mostrem aquelles situacions que els òrgans 
responsables de l'Entitat hauran d'atendre i millorar. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals d’EIGE 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 corresponents a l’exercici 
anual acabat en la dita data, que s'adjunten íntegrament, juntament amb 
l’informe d’auditoria en l'annex d'aquest Informe. Aquests comptes van 
ser formulats per la Direcció General el 28 de març de 2014, aprovats pel 
Consell de Direcció el dia 30 de juny de 2014 i presentats en la 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, el 30 
de juny de 2014, segons la normativa aplicable juntament amb l’informe 
d’auditoria dels comptes anuals. 

El dit informe d'auditoria, obligatori segons el que disposa la legislació 
mercantil, és al mateix temps el resultat de l'auditoria de comptes 
anuals que atenent el que estableix l'article 61 ter. de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV), el text refós del qual va ser 
aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a comprovar l'adequada formalització, aprovació i 
rendició dels comptes anuals, mitjançant la realització dels 
procediments d'auditoria recollits en la secció 891 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Cal destacar, per la seua 
importància, el seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en els informes de fiscalització de l'exercici de 2012. 
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També hem revisat de forma específica els epígrafs del balanç i del 
compte de pèrdues i guanys que tot seguit indiquem: 

- En el patrimoni net i passiu del balanç, els epígrafs de "Fons 
propis" i "Deutes amb empreses del grup i associades a curt 
termini", tot en relació amb la combinació de negocis que s'han 
produït en l'exercici de 2013, a les operacions de subrogació de 
deutes per part de la Generalitat i a la comptabilitzat del 
mecanisme especial de pagament a proveïdors. 

- En l'actiu del balanç, l'apartat de "Clients empreses del grup i 
associades", en la mesura en què el seu saldo està relacionat amb 
les operacions amb la Generalitat. 

Hem realitzat una revisió del compliment de la legalitat, analitzant una 
mostra dels expedients de contractació gestionats durant l'exercici i, al 
mateix temps, hem valorat el compliment dels aspectes més rellevants 
establits en la normativa específica i de general aplicació a les entitats de 
dret públic i societats de capital de la Generalitat. 

D’acord amb l’anterior, hem dut a terme 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, 
recollides en el Manual de fiscalització d'aquesta 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 indicat en l’apartat 1 i 
amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1 anterior, hem revisat el 
compliment per part d’EIGE de la legalitat vigent que hi és d’aplicació a la 
gestió dels fons públics i l'activitat contractual durant l’exercici acabat el 
31 de desembre de 2013. 

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 2013 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). 
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- 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). 

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

- 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). 

- 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 (RDLMU). 

- Decret 85/2013, de 28 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el 
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient,  en el qual s'adscriu EIGE. 

- Decret 6/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització i Funcionament de l'Entitat 
d'Infraestructures de la Generalitat (DROF). 

- Decret 192/2012, de 21 de desembre, del Consell, que aprova el 
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient en el qual s’hi adscriu EIGE. 

D'altra banda, amb la combinació de negocis produïda en l'exercici de 
2013 entre EIGE i l'IVHSA, també és aplicable la normativa vigent següent 
referida a l'IVHSA i, per tant, qualsevol menció a aquesta entitat caldrà 
entendre-la com a realitzada a EIGE, segons el que estableix l'article 27.3 
de l'LRSPE. 

- Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat 
Valenciana, reguladora del règim jurídic de l’IVHSA. 

- Decret 35/1988, de 21 de març, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, que regula els Convenis d’Encàrrec de Gestió entre la 
Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transport i l’Institut 
Valencià d’Habitatge, SA i empreses públiques. 
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- Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, que atribueix a l’Institut Valencia d’Habitatge, SA la 
gestió i administració del patrimoni de promoció pública de 
l’habitatge que pertany a la Generalitat, modificat pel Decret 
174/1988, de 20 d'octubre. 

- Ordre 8/2011, de 22 de novembre, de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que modifica l’annex a 
l’Ordre de 2 de novembre de 1988, conjunta de les conselleries 
d’Economia i Hisenda i Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
que detalla el patrimoni de promoció pública de l’habitatge de la 
Generalitat, la gestió i administració del qual s’atribueix a l’Institut 
Valencià d’Habitatge, SA. 

- Ordre de 2 de novembre de 1988, conjunta de les conselleries 
d’Economia i Hisenda i Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
que detalla el patrimoni de promoció pública de l’habitatge de la 
Generalitat Valenciana, la gestió i administració del qual s’atribueix 
a l’Institut Valencià d’Habitatge, SA. 

- Resolució de 15 d’abril de 2011, de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, que aprova les tarifes d’aplicació per 
a les actuacions encomanades per la Generalitat a l’empresa 
pública Institut Valencià d’Habitatge, SA. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1 
de l'Informe, 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) EIGE té registrats en la comptabilitat com a corrents diversos saldos 
per cobrar i pagar amb la Generalitat que haurien d'estar 
comptabilitzats com a no corrents, per les raons que s'indiquen en 
els apartats 5.5 i 5.6 de l'Informe. 

b) Hi ha passius certs, a 31 de desembre de 2013, que l'Entitat no ha 
comptabilitzat, per un import de 966.277 euros, en el sentit exposat 
en l'apartat 5.2 de l'Informe. 

Independentment de les circumstàncies expressades cal fer notar que, 
d'acord amb la normativa comptable, la informació recollida en la 
memòria dels comptes anuals és insuficient respecte de les diverses 
contingències relacionades amb l'execució de les obres i amb la resolució 
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o suspensió de convenis per a desenvolupaments urbanístics, referits en 
l'apartat 5.2 de l'Informe. 

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, s’ha posat de manifest un incompliment significatiu de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, pel que fa a les àrees 
fiscalitzades, referit a la circumstància que no s'han retut a la 
Sindicatura de Comptes els comptes anuals de les tres societats de 
capital que formen part del grup EIGE, en compliment del que disposa 
l'article 70 de l'LHPGV, tal com indiquem en l'apartat 5.1 de l'Informe. 

Amb independència de les conclusions anteriors, interessa ressaltar que 
en la major part dels contractes revisats, hem observat un incompliment  
del termini legal de pagament establit en l'article 4 de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (LMOC), tal com indiquem en els 
apartats 6.4 i 6.5 de l'Informe. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L'entitat EIGE, va ser creada en virtut del que disposa l'article 72 de 
l’LMFGA amb la denominació d’Ens Gestor de la Xarxa de Transports i 
Ports de la Generalitat (GTP), i va canviar posteriorment a la denominació 
actual en virtut del que disposa l’article 26 del DLMRR, 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, 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. 

L’objecte social de GPT consistia en la construcció d’infraestructures de 
transport terrestre i 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, sobre les quals hi siguen 
encomanades aquestes funcions. 

La constitució d'EIGE ha comportat que s’amplien les finalitats de 
l’Entitat que passen a tenir caràcter transversal per a tota la Generalitat 
en relació amb 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 sobre les quals 
hi siguen atribuïdes aquestes funcions, bé siguen de la seua titularitat o 
bé hi siguen adscrites. 
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Aquesta ampliació de fins, es va realitzar per a poder desenvolupar les 
activitats d'altres empreses de la Generalitat, entre les quals es troba 
l'IVHSA, entitat que s'ha integrat en l'EIGE durant l'exercici de 2013, tal 
com es detalla en la nota 31 de la memòria dels comptes anuals de 
l'Entitat i analitzem en l'apartat 5.4 de l'Informe. 

L'IVHSA es va constituir pel Decret 61/1987, d'11 de maig, del Consell de 
la Generalitat, com una empresa pública dependent de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per a dur a terme la política 
d'habitatge de la Generalitat, amb forma de societat anònima, 
l'accionista únic del qual era la Generalitat. 

En data 8 de gener de 2013 va entrar en vigor el DROF en el qual es 
detallen els òrgans de govern de l'EIGE, que són la Presidència, el Consell 
de Direcció, i la Direcció General. D'acord amb el que estableix l'article 5 
de dita norma, el Consell de Direcció s'ha de reunir com a mínim cada 
tres mesos. Durant 2013 s'ha reunit en els mesos de març, juny i 
desembre. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

En les notes 1 i 32 de la memòria dels comptes anuals, així com en 
l'informe de gestió, s'inclou una exposició de l'evolució de l'activitat i de 
la seua situació en l'exercici de 2013, segons estableix la normativa 
comptable, de la qual es poden destacar les circumstàncies següents: 

- Les activitats de promoció d'habitatge protegit i urbanització del 
sòl s'han paralitzat, i la seua activitat s'ha reorientat a les línies de 
negoci amb un marcat caràcter social, com ara la gestió del lloguer 
dels immobles construïts per l'Entitat i la gestió dels habitatges del 
patrimoni públic de la Generalitat. En aquest sentit, en la nota 16 
de la memòria dels comptes anuals es posa de manifest 
l'existència de 192.045.521 euros en edificis, terrenys i promocions 
en curs i acabades. 

- Les activitats de construcció d'infraestructures de transport 
ferroviari i portuari depenen íntegrament dels pressupostos de la 
Generalitat. En aquest context, en l'exercici de 2013 no s'ha iniciat 
cap obra i continuen paralitzades altres que estaven planificades o 
en curs, en especial la línia 2 del metro de València. S'ha realitzat 
inversions en obres que ja estaven en curs per 4.500.000 euros, 
2.636.774 dels quals corresponen  a infraestructures ferroviàries i 
1.170.027 euros a portuàries. 

En el Consell de Direcció de 19 de desembre de 2013, es va proposar un 
pla estratègic de rendibilitat d'actius, en el qual s'inclouen propostes de 
desinversió, venda, gestió, ús i explotació per a determinats actius 
d'EIGE. 
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Finalment, cal esmentar que EIGE té la consideració de mitjà propi i 
servei tècnic de l'Administració de la Generalitat, i s'han d'establir les 
comandes, els termes i condicions de realització dels treballs i les 
tasques, encara que durant l'exercici de 2013 no s'han realitzat 
comandes. 

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

5.1 Control formal dels comptes 

Hem analitzat la informació comptable generada per l'aplicació 
informàtica que utilitza EIGE i hem comprovat que no coincideix amb 
l'aplegada en el balanç dels comptes anuals de 2013 presentats en la 
Sindicatura de Comptes. 

La situació anterior es produeix principalment perquè en la informació 
comptable generada per l'aplicació informàtica s'efectuen ajustos i 
reclassificacions manuals per a elaborar la informació financera que 
finalment aprova EIGE, no registrats en la dita aplicació informàtica. 

Considerem que la pràctica descrita no és adequada i que EIGE ha de 
millorar els procediments de registre comptable i elaborar els comptes 
anuals de manera que tots els apunts comptables s'introduïsquen i 
registren mitjançant l'aplicació informàtica. 

EIGE, per la seua condició de societat dominant d'un grup de societats 
està subjecta a l'obligació de formular comptes anuals consolidats, 
d'acord amb el que estableix l'article 42 del Codi de Comerç en el mateix 
sentit en què estava abans l'IVHSA. 

En l'exercici de 2013 no s'han formulat comptes anuals consolidats 
acollint-se a la dispensa establida en l'article 7 de les normes per a la 
formulació dels comptes anuals consolidats aprovats pel Reial Decret 
1159/2010, de 17 de setembre, en la mesura que EIGE participa 
exclusivament en societats dependents que no tenen un interès 
significatiu, individualment o en conjunt per a la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats del 
grup. 

Les societats de capital que formen part del grup EIGE són les següents: 
Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL, Tasca 
Promotora Valenciana d'Habitatge, SL i Pla Cabanyal-Canyamelar 2010, 
SA. 

Hem comprovat que els comptes anuals de les citades societats 
mercantils integrants del perímetre de consolidació, no s'han retut a la 
Sindicatura de Comptes per mitjà de la Intervenció General, contravenint 
el que disposa l'article 70 de l'LHPGV.  
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Les societats de capital Desenvolupaments Urbans per a Habitatges 
Protegits, SL, Tasca Promotora Valenciana d'Habitatge, SL, estan en 
situació de causa legal de dissolució, i el Consell de Direcció d'EIGE n'ha 
acordat el concurs, encara que l'Entitat no està legitimada per a 
formalitzar-ne la sol·licitud. 

5.2 Balanç 

En l'apartat 2.e de la memòria dels comptes anuals s'indica que el balanç 
mostra unes xifres dels exercicis de 2012 i 2013 que no són comparables, 
ja que els actius i passius de l'IVHSA s'han integrat en EIGE. Tenint en 
compte aquesta circumstància, el balanç a 31 de desembre de 2013, 
juntament amb les dades de l'exercici anterior, en euros, és el següent: 
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ACTIU 31-12-2013 31-12-2012 

ACTIU NO CORRENT 942.223.756 831.303.165 

Immobilitzat intangible 306.389 11.885 

Immobilitzat material 180.895.279 270.813.577 

Inversions immobiliàries 555.992.469 370.249.626 

Inversions en empreses del grup i assoc. a LT 8.784.211 0 

Inversions financeres a llarg termini 72.831.413 72.833.000 

Actius per impost diferit 431 0 

Deutors comercials no corrents 123.413.564 117.395.077 

ACTIU CORRENT 348.530.296 37.716.055 

Existències 192.045.521 33.342.497 

Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 149.870.014 2.849.649 

Inversions en empreses del grup i assoc. a CT 12.015 0 

Inversions financeres a curt termini 2.084.202 11.171 

Periodificacions a curt termini 583 0 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 4.517.961 1.502.738 

Total actiu 1.290.754.052 869.019.220 

 

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2013 31-12-2012 

PATRIMONI NET 711.948.382 705.554.441 

Fons propis 503.614.354 497.675.040 

Ajustos per canvi de valor (166.386) (316.469) 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 208.500.414 208.195.870 

PASSIU NO CORRENT 242.528.795 85.781.327 

Provisions a llarg termini 329.955 0 

Deutes a llarg termini 119.775.448 64.480.292 

Deutes amb empres. del grup i associ. a LT. 122.423.392 21.301.035 

PASSIU CORRENT 336.276.875 77.683.452 

Provisions a curt termini 9.058.064 1.538.673 

Deutes a curt termini 46.303.475 22.015.490 

Deutes amb empres. del grup i associ. a CT 151.183.834 12.177.570 

Creditors comercia. i d’altres comptes a pagar 129.731.502 41.951.719 

Total patrimoni net i passiu 1.290.754.052 869.019.220 

Quadre 1 
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En el balanç hi ha actius molts significatius, el moment o valor de 
recuperació dels quals és incert, com ara els deutes de l'Ajuntament de 
València, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i de l'Empresa 
Municipal de Gestió Urbanística i Servei d'Alboraia (EGUSA), per sengles 
quanties de 89.221.242 euros, 73.090.980 euros i 29.397.020 euros. 

Les inversions realitzades en el Circuït de Fórmula 1 es van registrar com 
actius del balanç per 18.997.989 euros, sense que es compliren tots els 
requisits determinats en el marc conceptual del Pla General de 
Comptabilitat per a tenir tal condició, circumstància que es va posar de 
manifest en les conclusions generals de l'informe de fiscalització de GTP 
corresponent a l'exercici de 2011. 

En l'actiu corrent figuren existències d'edificis, terrenys i promocions en 
curs i acabades per 192.045.521 euros, el cicle d'explotació dels quals està 
sent superior a l'any i, per tant, resulta un fons de maniobra real negatiu 
de 179.792.100 euros i hi ha greus problemes de liquiditat que es 
concreten en un termini mitjà de pagaments que excedeix els 270 dies, 
tal com es detalla en la nota 37 de la memòria dels comptes anuals. 

En el patrimoni net i passiu s'observa un elevat passiu corrent, l'extinció 
del qual durant l'any 2014 no es pot efectuar per raó dels escassos fluxos 
d'explotació d'EIGE, conseqüència de la dificultat per a realitzar els seus 
actius corrents i per a cobrar els cànons a FGV. 

L'anàlisi de la informació que s'ha facilitat en la fiscalització realitzada 
permet concloure que hi ha passius certs, a 31 de desembre de 2013, que 
l'Entitat no ha comptabilitzat per un import de 966.277 euros, que 
correspon amb l'import per pagar resultant de les diverses sentències 
judicials no recorregudes en procediments contra l'extint IVHSA. 

Hem confirmat també que hi ha nombroses contingències relacionades 
amb l'execució de les obres i amb la resolució o suspensió de convenis 
per a desenvolupaments urbanístics, els desenllaços i consegüents 
efectes dels quals en els comptes anuals, no figuren detallats en la 
memòria dels comptes anuals. 

5.3 Compte de pèrdues i guanys 

El compte de pèrdues i guanys mostra unes xifres dels exercicis de 2012 i 
2013 que no són comparables, en el sentit indicat en l'apartat 5.3 anterior 
en relació amb el balanç. Tenint en compte aquesta circumstància, el 
compte de pèrdues i guanys d'EIGE de l'exercici de 2013, juntament amb 
les dades de l'exercici anterior, en euros, és el següent: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2013 2012 

Import net de la xifra de negocis 14.762.621 19.612.711 

Variació existències productes terminats i en curs  (5.159.632) (24.990.870) 

Aprovisionaments (2.038.378) (250.727) 

D’altres ingressos d’explotació 214.356 432.892 

Despeses de personal (4.407.394) (1.303.062) 

D’altres despeses d’explotació (5.075.644) (2.648.322) 

Amortització de l’immobilitzat (17.516.707) (13.951.950) 

Imputació subvencions d’imm. no financ. i d’altres 4.136.161 3.340.000 

Deterioració per alienacions de l’immobilitzat (82.133) (408) 

D’altres resultats 4.678 16.675 

Resultat d’explotació (15.162.072) (19.743.061) 

Ingressos financers 288.595 5.179.322 

Despeses financeres (3.567.246) (18.266.220) 

Deterioració i resultat per alienació d'inst. financers 393.320 0 

Resultat financer (2.885.331) (13.086.898) 

Resultat abans d’impostos (18.047.403) (32.829.959) 

Resultat exercici operacions continuades (18.047.403) (32.829.959) 

Resultat de l’exercici (18.047.403) (32.829.959) 

Quadre 2 

En la nota 31 de la memòria dels comptes anuals s'indica que, si s'havien 
formulat de forma separada els comptes de pèrdues i guanys d'EIGE i 
IVHSA, corresponents a l'exercici de 2013, les pèrdues de l'exercici 
haurien pujat a 26.446.500 euros, 21.940.410 dels quals haurien 
correspost a l'IVHSA i 4.506.090 a EIGE. 

En l'exercici de 2013 es va posar a disposició d'FGV la línia 2, "Tramvia 
d'Alacant", sense ajustar-se al que disposa l'acord marc subscrit el 25 de 
juny de 2007 entre EIGE i FGV, en la mesura que no es va formalitzar un 
acord específic i no s'han signat les resolucions d'aprovació dels cànons 
corresponents a les infraestructures ferroviàries posades a disposició 
d'FGV, tal com disposa el dit acord marc. No obstant això, hem 
comprovat que en l'exercici de 2013 s'ha facturat un import de 9.124.672 
euros per aquests cànons.  

 

 



Entitat d’Infraestructures de la Generalitat. Exercici de 2013 

205 

5.4 Combinació de negocis 

Hem revisat el procés comptable de la presa de participació del 100% del 
capital de l'IVHSA per part d'EIGE, en compliment de l'Acord del Consell 
de la Generalitat de 14 de juny de 2013 i la seua posterior dissolució 
sense liquidació , mitjançant la cessió global del seu actiu i passiu a EIGE, 
d'acord amb l'escriptura pública de 13 de setembre de 2013. 

El registre comptable d'aquestes operacions s'ha realitzat d'acord amb 
els valors comptables, segons descriuen les notes 2.j i 31 de la memòria 
dels comptes anuals d'EIGE, sense que s'hi haja produït cap 
contraprestació monetària entre la Generalitat, IVHSA i EIGE. 

En aquest sentit, per aplicació a les operacions anteriors de la norma de 
registre i valoració número 21a, relativa a les operacions entre empreses 
del grup, la data dels efectes comptables de la combinació de negocis 
hauria d'haver sigut el primer de gener de 2013, en comptes del 14 de 
juny de 2013, circumstància que hauria permès d'utilitzar els balanços 
auditats a 31 de desembre de 2012. 

La presa de participació del 100% del capital d'IVHSA per part d'EIGE es 
va realitzar per un valor comptable de 37.398.061 euros, import 
equivalent al patrimoni de l'IVHSA al 30 d'abril de 2013, tal com detallem 
tot seguit: 

 

PATRIMONI NET DE L'IVHSA 
IVHSA 

31/12/2012 

Variacions IVHSA 
30/04/2013 Augment Disminució 

Fons propis (87.304.270) 77.429.407 (2.244.932) (12.119.795) 

Capital social 25.889.838 77.429.407 (85.295.857) 18.023.388 

Reserves 1.492.221 0 0 1.492.221 

Resultats d'exercicis anteriors (91.126.856) 0 61.736.384 (29.390.472) 

Resultat de l'exercici (23.559.473) 0 21.314.541 (2.244.932) 

Subvencions, donacions i llegats 49.517.856 0 0 49.517.856 

Total patrimoni net de l'IVHSA (37.786.414) 77.429.407 (2.244.932) 37.398.061 

Quadre 3 

La variació experimentada entre les dues dates correspon a l'operació 
acordada pel Consell d'Administració de l'IVHSA per la qual es va 
augmentar la xifra de capital social en 77.429.407 euros mitjançant la 
capitalització de crèdits i es va reduir la xifra de capital social en 
85.298.857 euros per a compensar resultats negatius d'exercicis anteriors, 
així com als resultats del període de quatre mesos. 
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Segons el que estableix la disposició addicional 12a de la Llei 14/2003, de 
Patrimoni de la Generalitat, els títols societaris autonòmics rebuts, s'han 
registrat en la comptabilitat del nou titular pel mateix valor net 
comptable que tenien en l'anterior titular en la data d'aprovació del 
corresponent acord del Consell relatiu a la seua transmissió, sense 
perjudici de les correccions valoratives realitzades al final de l'exercici. 

Un detall del moviment del patrimoni net d'EIGE durant l'exercici de 
2013, que distingeix entre les operacions derivades de la combinació de 
negocis amb l'IVHSA i les pròpies d'EIGE, és el següent: 

 

PATRIMONI NET EIGE 
EIGE 

31/12/2012 

Moviments per EIGE 

31/12/2013 IVHSA EIGE 

Fons propis 497.675.042 23.986.715 (18.047.403) 503.614.354 

Fons social  530.505.001 37.398.061 0 567.903.062 

Reserva per valors IVHSA 0 (13.411.346) 0 (13.411.346) 

Resultats d'exercicis anteriors 0 0 (32.829.959) (32.829.959) 

Resultat de l'exercici (32.829.959) 0 14.782.556 (18.047.403) 

Ajustos por canvis de valor (316.470) 0 150.084 (166.386) 

Subvencions, donacions i llegats 208.195.870 0 544.055 208.500.414 

Total patrimoni net EIGE 705.554.442 23.986.715 (17.592.775) 711.948.382 

Quadre 4 

Hem comprovat que EIGE no ha realitzat les preceptives correccions 
valoratives sobre el valor de les accions de l'IVHSA rebudes, sinó que les 
ha registrades en un compte de reserves, tal com detalla la nota 31 de la 
memòria dels comptes anuals, quan hauria d'haver comportat un menor 
valor del fons social. 

5.5 Deute amb la Generalitat derivat del deute comercial i financer 

El treball de fiscalització s'ha limitat a comprovar la concordança 
d'aquests saldos amb els registrats per la Generalitat i revisar la variació 
de l'exercici de 2013 i analitzar si la seua classificació comptable en el 
balanç s'ajusta al marc normatiu d'informació financera. 

L'origen d'aquest deute està en els acords del Consell de la Generalitat 
per a la patrimonialització i capitalització de les seues empreses 
públiques, pels quals la Generalitat s'ha subrogat en determinats deutes 
financers i comercials d'EIGE, tal com indica la nota 33.c de la memòria 
sobre els comptes anuals. 
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Un detall en euros d'aquests deutes, segons la seua classificació en el 
balanç, així com de la variació experimentada en l'exercici de 2013, 
tenint en compte l'entitat de la qual provenen, és el següent: 

 

Deute amb la Generalitat 
31 de desembre de 2012 Variació en 

2013 
EIGE 

31/12/2013 EIGE IVVSA 

Deute no corrent 24.113.535 104.657.968 (6.348.112) 122.423.391 

Deute corrent 9.365.070 117.105.460 (34.494.304) 91.976.226 

Total 33.478.605 221.763.428 (40.842.416) 214.399.617 

Quadre 5 

El total del deute a 31 de desembre de 2013 per 214.399.617 euros, s'ha 
vist incrementada en 59.184.020 euros, en febrer de 2014, per un deute 
comercial d'EIGE comptabilitzat a 31 de desembre de 2013, que ha sigut 
assumit per la Generalitat que l'ha pagat en el marc del'aplicació del 
mecanisme de finançament per al pagaments de proveïdors del RDLMU, 
tal com indica la nota 35.a de la memòria dels comptes anuals. 

Un detall segons la seua naturalesa del total de les variacions produïdes 
en l'exercici de 2013, és el següent: 

 
Variació en 2013 del deute amb la Generalitat Import 

Capitalització de crèdits. Augment del capital social de l'IVHSA (77.429.407) 

Subrogació préstecs d'entitats de crèdit, provinents de l'VHSA 35.920.029 

Pla de pagament a proveïdors 2013 544.980 

Fons de liquiditat autonòmic (FLA) 87.362 

D'altres conceptes 34.620 

Total variació en 2013 (40.842.416) 

Quadre 6 

La classificació comptable entre curt i llarg termini realitzada per EIGE, 
ha atès les indicacions rebudes del centre directiu de la comptabilitat de 
la Generalitat. 

En aquest sentit, tal com vam indicar en els informes de fiscalització de 
l'exercici anterior corresponents a l'IVHSA i a EIGE, el Consell de la 
Generalitat va acordar que aquests passius financers no meritaren 
interessos i que la devolució  dels imports a llarg termini comencés el dia 
31 de desembre de 2015, en 10 anualitats, que acabarien el 31 de 
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desembre de 2025. Aquest termini podria ser prorrogat per acord exprés 
del Consell. 

En relació amb els imports classificats a curt termini, el Consell va 
acordar que tingueren aquesta consideració, encara que si arribat el 
venciment no se saldaven es produiria la seua renovació automàtica, 
mantenint la seua condició de deute a curt termini. En aquest sentit s'ha 
produït la renovació automàtica dels 126.470.530 euros classificats com a 
passiu corrent a 31 de desembre de 2012. 

Segons el marc d'informació financera, en concret la norma 6a 
d'elaboració dels comptes anuals, correspon classificar la totalitat del 
deute com un passiu no corrent, ja que EIGE disposa d'un dret 
incondicional de diferir el pagament d'aquestes obligacions i no espera 
que es produïsca a curt termini. 

5.6 D'altres saldos amb la Generalitat derivats de convenis i encàrrecs 

En l'informe de fiscalització de l'exercici de 2012 corresponent a l'IVHSA, 
es van fiscalitzar determinats saldos per cobrar i pagar amb la 
Generalitat, i mostraven les seues quanties per activitats i antiguitat, 
posant-se de manifest que els comptes anuals estaven formulats 
afirmant que aquests saldos s'esperaven realitzar durant l'exercici 2013 i 
que no es trobaven deteriorats. 

El treball de la present fiscalització s'ha limitat a analitzar la variació 
experimentada entre els dos exercicis, i el seu detall per conselleries és 
el següent: 

 

Altres saldos amb la Generalitat 
IVHSA a 

31/12/2012 
Variació en 

2013 
EIGE a 

31/12/2013 

Saldo deutor. Conselleria d'Infra., Territori i Medi Ambient 72.158.868 1.588.420 73.747.288 

Saldo creditor. Conselleria d'Infra., Territori i Medi Ambient (52.586.180) (6.620.569) (59.206.749) 

Saldo net deutor d'aquesta conselleria 19.572.688 (5.032.149) 14.540.539 

Saldo deutor. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 49.968.738 977.038 50.945.776 

Total saldos nets per cobrar 69.541.426 (4.055.111) 65.486.315 

Quadre 7 

El fet que dits imports continuen pràcticament amb el mateix saldo 
confirma la conclusió de l'informe de fiscalització de l'IVHSA de l'exercici 
de 2012, relativa al fet que han de considerar-se com a actius i passius no 
corrents, així com que la seua demora en el cobrament o compensació 
constitueix un indici de deterioració del seu valor comptable que EIGE no 
ha estimat i hauria de valorar. 
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Segons manifestacions de l'Entitat, la Generalitat ha impulsat en 2014 les 
actuacions tendents a compensar els saldos per cobrar i pagar 
corresponents a la Conselleria d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient 
derivats de la gestió del patrimoni públic d'habitatges, circumstància que 
no hem pogut constatar perquè no s'ha produït una comunicació formal 
ni n'hi ha obert cap expedient. 

Quant al saldo per cobrar de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de 
50.945.776 euros, part d'aquest dret de cobrament podria ser compensat 
amb els deutes referits en l'apartat 5.5 anterior de l'Informe, 
corresponents a l'import dels crèdits vinculats a la realització de les 
obres que originaren aquest dret, per 38.780.822 euros i que han sigut 
assumits per la Generalitat fins a l'exercici de 2013. 

En l'anàlisi de la variació d'aquests saldos en l'exercici de 2013, interessa 
destacar els moviments significatius següents: 

 

Variacions més significatives Import 

Factures per reparacions i manteniment del parc públic d'habitatges (7.273.556) 

Subvencions de capital de l'exercici 2013, pendents de cobrament 4.440.706 

Altres moviments nets (1.222.261) 

Total (4.055.111) 

Quadre 8 

Les factures per reparacions i manteniment del parc públic d'habitatges, 
tal com indicàrem en l'informe de fiscalització de l'exercici de 2012, 
haurien d'haver sigut compensades amb els deutes referits en l'apartat 
5.5 anterior. En la mesura que la Generalitat ha comunicat que no 
n'escau la compensació, l'EIGE ha cancel·lat aquest saldo davant la 
impossibilitat de cobrar-lo, i ha registrat la pèrdua com una correcció de 
valor en la reserva sorgida després de la combinació de negocis. 

La circumstància referida en el paràgraf anterior, posa de manifest 
l'existència de clars indicis de deterioració de l'import net que deu la 
Generalitat a 31 de desembre de 2013, corresponent  a 14.540.539 euros 
de la Conselleria d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient i 12.164.954 
euros de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

L'aprovació del DROF que va entrar en vigor el dia 7 de gener de 2013, va 
determinar que EIGE tinga la consideració d'Administració Pública, raó 
per la qual els seus contractes s'ajusten a les disposicions de la Llei 
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30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, el text refós de 
la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 (LCSP). 

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. 

Ja que els contractes formalitzats fins al dia 30 de setembre de 2013 es 
regien per les instruccions de contractació de l'IVHSA i que a l'activitat 
contractual d'EIGE se li aplica l'LCSP, les referències normatives es 
realitzen respecte a aquest text legal, fet que permet una adequada 
identificació de les diverses qüestions recollides en l'Informe. 

6.2 Contractes formalitzats en l'exercici 

D'acord amb la informació facilitada per l'EIGE i contrastada amb 
l'obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem 
elaborat el quadre següent en el qual indiquem el nombre i l'import dels 
contractes formalitzats en l'exercici, detallats per tipus i procediment 
d'adjudicació: 

 

Tipus de 
contractes  

Procediments d'adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nº % 

Obres Negociat  409.120 44,4% 18 58,1% 

Serveis 

Negociat  388.076 42,1% 11 35,5% 

Adhesió a acords marc Generalitat 124.353 13,5% 2 6,4% 

Subtotal 512.429 55,6% 13 41,9% 

Total 921.549 100,0% 31 100,0% 

Quadre 9 

En l'exercici de 2013 també s'han formalitzat 42 contractes menors per 
un total de 276.661 euros, l'anàlisi dels quals l'efectuem en l'apartat 6.6 
de l'Informe. 

S'ha sol·licitat una relació certificada de tots els convenis de col·laboració  
o de qualsevol altre instrument jurídic del qual es deriven obligacions 
econòmiques davant de tercers, subscrits per l'EIGE durant l'exercici de 
2013 o vigent durant el dit exercici, i s'ha facilitat una llista incompleta, 
circumstància que no hauria de produir-se en exercicis futurs. 

L'Entitat ha subscrit nombrosos convenis amb importants implicacions 
econòmiques, sense que n'hi haja un inventari i una recopilació de tota 
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la documentació original en l'àrea de l'assessoria política i recursos 
humans, circumstàncies que dificulten el control intern i la seguretat 
jurídica. 

6.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d'analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per EIGE en 
l'exercici de 2013, és adequada, hem seleccionat una mostra de 
contractes que detallem en el quadre següent i que representa un 34,4% 
de l'import total formalitzat en l'exercici: 
 

Núm. 
d'expedient 

Objecte 
Procediment 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

CTSM-13/18 

Realització del servei de vigilància de 24 
hores en l'edifici d'habitatges de 
l'IVHSA en el carrer Clavo d'Oriola 
d'Alacant 

Negociat amb 
publicitat 

62.266 

CTSM-13/17 
Contractació del servei de neteja per a 
les seus de l'IVHSA per al període de 
juliol a desembre de 2013 

Negociat sense 
publicitat 

45.540 

CTSM-13/3 

Reparació d'elements de la façana amb 
perill de caiguda en via pública dels 
edificis ubicats en l'illa de cases "B" del 
barri José Antonio d'Alacant 

Negociat sense 
publicitat 

39.345 

CTSM-13/15 
Reparació de 15 habitatges recuperats 
per a la nova adjudicació en la província 
d'Alacant 

Negociat sense 
publicitat 

36.404 

CTSM-13/5 
Reparació de 16 habitatges recuperats 
per a la nova adjudicació en la província 
de València 

Negociat sense 
publicitat 

36.259 

CTSM-13/21 
Reparació de 16 habitatges recuperats 
per a la nova adjudicació en la província 
de Castelló 

Negociat sense 
publicitat 

34.287 

CTSM-13/6 
Reparació de 16 habitatges recuperats 
per a la nova adjudicació en la província 
de València 

Negociat sense 
publicitat 

33.704 

CTSM-13/2 
Reparació de 17 habitatges recuperats 
per a la nova adjudicació en la província 
de València 

Negociat sense 
publicitat 

29.070 

Quadre 10 

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar que la 
tramitació dels expedients seleccionats 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 comptabilitat de la despesa. Hem 
analitzat específicament els criteris d'adjudicació, la seua baremació i 
valoració en els procediments que ho requerisquen. 
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També hem realitzat un seguiment de diversos contractes formalitzats 
en exercicis anteriors i vigents en l'exercici de 2013, tant de l'IVHSA com 
d'EIGE, que són els que mostrem en el quadre següent: 
 

Número 
d'expedient 

Objecte Tipus 
Import 

adjudicació 

CTCM-05/30 
URBANITZACIÓ SECTOR LA TORRE i edificació de 
184 habitatges a la Torre de València Obres 

28.430.218 

CTAP-08/148 
Novació del contracte de data 07.04.06 per a 
urbanitzar la parcel·la R-03 SECTOR LA TORRE DE 
VALÈNCIA 

Obres 
16.777.457 

CTAP-10/273 Execució d'obres modificat fase I urbanització 
SECTOR LA TORRE DE VALÈNCIA 

Obres 
3.136.140 

CTAP-09/149 

Obres complementàries a las obres 
d'URBANITZACIÓ DEL SECTOR LA TORRE 
adjudicació mitjançant contracte de data 07.04.06 
(CTCM-05/30) 

Obres 

697.374 

CTAP-11/104 

Addenda al contracte CTAP-09/149 subscrit el 
13.7.09 amb l'UTE LA TORRE per a l'execució de les 
obres complementàries de connexió exterior de 
sanejament del SECTOR LA TORRE  

Obres 

570.370 

CTAP-13/8 

Obres complementàries a las obres 
d'URBANITZACIÓ DEL SECTOR LA TORRE, 
adjudicació mitjançant contracte de data 07.04.06 
(CTCM-05/30) 

Obres 

102.655 

CTAP-6/68 
Assessorament tècnic i directrius. Obres 
d'urbanització del SECTOR LA TORRE DE 
VALÈNCIA 

Serveis 
80.000 

E07/40 
Redacció del projecte constructiu i execució de les 
obres "Variant ferroviària de la línia 1 en tram 
finca ADOC" 

Obres 
27.568.963 

E07/40C 

Obres complementàries de la variant ferroviària de 
la línia 1 en el tram finca ADOC: PASSEIG LITORAL 
SERRA GROSSA D'ALACANT FASE 1: R.C. DE 
REGATES-PROMONTORI 

Obres 

3.758.373 

CTCM-07/54 
Servei de vigilància i seguretat en dependències de 
l'IVHSA Castelló, València i Alacant Serveis 

736.955 

CTAP-06/25 
Redacció de projecte bàsic, projecte d'execució i 
direcció d'obres per a 88 HP a Sagunt Serveis 

500.000 

CTAP-07/144 
Contractació d'un arquitecte per a la redacció del 
projecte bàsic, d'execució i direcció d'obra 74 HP a 
Sueca 

Serveis 
280.000 

CTAP-06/287 
Estudi SS i direcció d'obra en l'edificació de 104 HP. 
Locals i garatges en la parcel·la R-14 del sector M a 
Sagunt  

Serveis 
161.000 

CTAP-08/58 
Addenda per a l'alçament topogràfic i redacció de 
projecte d'urbanització sector 8-9 Tavernes de la 
Valldigna 

Serveis 
70.420 

Quadre 11 
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Com a conclusió de la fiscalització realitzada en l'àrea de contractació, 
podem afirmar que, amb caràcter general, els contractes revisats s'han 
tramitat i executat d'acord amb la normativa vigent sobre la contractació 
del sector públic. 

En els apartats 6.4 a 6.6 de l'Informe detallem les observacions de major 
interès relatives al compliment per part d'EIGE de la normativa de 
contractes del sector públic. 

6.4 Fiscalització dels contractes d'obres 

L'anàlisi de la mostra de contractes seleccionats permet observar que 
nombroses obres han sigut tramitades com a procediments negociats 
sense publicitat, quan per raó de la seua quantia podrien haver sigut 
tramitats com a contractes menors, circumstància que contribueix a 
obtenir una millor oferta econòmica. 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades a l'inici de cada un dels expedients de contractació 
d'obres analitzats, s'han posat de manifest els fets següents: 

- En cap dels expedients consta l'acord d'inici de l'expedient, la 
justificació del procediment escollit per a la contractació, l'informe 
de necessitats, circumstàncies requerides en virtut del que 
disposa l'article 109 de l'LCSP. 

 En el mateix sentit, tampoc no hi ha constatació documental de 
l'autorització de la despesa per part de la Gerència amb el seu avís 
de recepció, el qual és emès amb caràcter general una vegada 
adjudicat el contracte i informa sobre la seua falta de 
finançament, circumstància que no s'ajusta al que disposa l'article 
109 de l'LCSP. 

- Els expedients CTSM-13/5 i CTSM-13/6 s'han tramitat, adjudicat i 
formalitzat de manera simultània a un mateix adjudicatari i pel 
mateix objecte, circumstància que posa de manifest que aquests 
contractes s'haurien d'haver tramitat en un únic expedient. 

L'anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris i de 
formalització dels contractes de l'exercici de 2013 en els expedients 
analitzats, permet manifestar les circumstàncies següents: 

- En els expedients analitzats, l'únic criteri d'adjudicació és el preu 
de les ofertes presentades, sense que estiga prevista la possibilitat 
de valorar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes, 
d'acord amb l'article 152 de l'LCSP. Aquesta circumstància s'ha 
corregit en els contractes formalitzats  en 2014, en els quals s'ha 
establit una previsió d'aquest tipus, encara que s'ha efectuat sobre 
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el pressupost de licitació i no sobre la mitjana de les ofertes 
presentades, opció que seria més recomanable. 

- Hem comprovat que en tots els expedients adjudicats pel 
procediment negociat sense publicitat, és una pràctica habitual 
que els plecs de clàusules administratives particulars no 
establisquen els aspectes sobre els quals versarà la negociació 
amb els licitadors, tal com disposa l'article 176 de l'LCSP, sense 
que hi haja constatació documental en els expedients que aquest 
tràmit s'haja realitzat. 

- En els expedients CTSM-13/5 i CTSM-13/6 no s'ha publicat 
l'adjudicació dels contractes en el perfil de contractant, 
contravenint el que disposa l'article 53.2 de l'LCSP. 

- En l'expedient CTSM-13/5 el contracte s'ha formalitzat fora del 
termini legal previst en l'article 156 de l'LCSP, circumstància que 
ha determinat un retard en l'inici de la seua execució. 

- En l'expedient CTSM-13/21, entre la documentació de 
l'adjudicatari no consta la prova de no concurrència de prohibició 
per a contractar amb caràcter previ a l'adjudicació del contracte, 
d'acord amb el que estableix l'article 73 de l'LCSP. 

Pel que fa als procediments d'execució, modificació i pròrroga dels 
contractes formalitzats en els expedients analitzats interessa posar de 
manifest les circumstàncies següents: 

- Les obres d'urbanització indicades en els expedients CTCM-05/30 i 
CTAP-08/148 es van contractar en abril de 2006 per un import de 
16.777.457 euros amb un termini d'execució de 13 mesos des de la 
signatura de l'acta de replanteig. Els citats expedients es van 
complementar amb els expedients CTAP-09/149, CTAP-11/104 i 
CTAP-13/8, al mateix temps que l'expedient CTAP-10/273 va 
modificar-los. 

 En data 3 de maig de 2011, transcorreguts cinc anys des de la 
signatura dels contractes originals, es va formalitzar la resolució 
de mutu acord d'aquests contractes, de la qual es va derivar l'acta 
de recepció de data 1 d'agost de 2011 i un cost addicional de 
2.696.435 euros, que va ser facturat pel contractista el dia 22 d'abril 
de 2013 en concepte de certificació ordinària corresponent al 
període de novembre de 2010 a juliol de 2011, import pagat en 
febrer de 2014 mitjançant la inclusió en el mecanisme de 
pagament a proveïdors. 

 Hem comprovat que els fets referits en el paràgraf anterior s'ha 
produït quan ja estava exhaurit el pressupost d'aquests 
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contractes, sense comptar amb l'autorització de l'òrgan de 
contractació i sense que es tramités un nou expedient. 

 L'anàlisi de la documentació permet concloure que la falta de rigor 
en la planificació i pressupostació d'aquestes obres ha determinat 
que la prestació es realitzés de forma significativament distinta a 
la pactada i que el cost final de la urbanització s'haja incrementat 
en 7.766.987 euros, més els costos per interessos de demora i 
indemnització per lucre cessant, per 964.363 euros. 

 La circumstància anterior s'ha produït perquè l'Entitat considera 
que es tracta d'un contracte privat al qual no resulta aplicable la 
normativa de contractes del sector públic. En virtut del que 
disposa la disposició addicional 6a de l'LCSP, aprovada pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, vigent durant la tramitació 
del contracte, podem concloure, tanmateix, que l'extint IVHSA 
devia ajustar la seua activitat contractual als principis de 
publicitat i concurrència, i evitar que es produís la situació 
descrita. 

 En la data d'aprovació del present Informe no s'ha produït la 
liquidació final de l'obra, per un import estimat de 400.000 euros, 
en no haver sigut acceptada per EIGE, entre altres raons, per estar 
pendent de justificar unes millores per 1.454.000 euros. 

 Hem comprovat que en febrer de 2014, abans de la liquidació final 
de l'obra, en contra de la pràctica habitual d'EIGE i sense comptar 
amb la proposta del responsable de l'àrea de l'assessoria jurídica i 
recursos humans, ni amb la resolució del responsable de l'àrea 
d'organització i gestió, s'ha tornat al contractista, mitjançant la 
inclusió en el mecanisme de pagament a proveïdors, un import 
d'1.023.772 euros corresponent a la major part de la fiança de 
garantia de bona execució consistent en les retencions del 5% 
sobre les certificacions d'obra. 

 En qualsevol cas, interessa ressaltar que segons els càlculs 
aportats, el saldo resultant de la liquidació a favor d'EIGE és 
inferior en 123.475 euros a l'import dels avals bancaris pendents 
de devolució que representen el 3,3% del total executat, raó per la 
qual els saldos estan suficientment garantits. 

- Desconeixem els costos que poden derivar de la suspensió per 
falta de consignació pressupostària de l'obra de l'expedient E07/40. 
L'import total certificat a 31 de desembre de 2013, és 21.608.241 
euros. 

- En els contractes formalitzats en l'exercici de 2013 s'inclouen 
condicions essencials relatives  a modificacions, penalitzacions 
per incompliment  i pròrrogues que s'haurien d'haver previst en 



Entitat d’Infraestructures de la Generalitat. Exercici de 2013 

216 

els plecs de clàusules de condicions i complir així el que disposa 
l'article 156.1 de l'LCSP. 

- En les factures revisades en els contractes fiscalitzats s'ha excedit 
amb caràcter general el termini de pagament legal màxim fixat en 
l'article 4 de l'LMOC. 

 Hem comprovat que l'aplicació informàtica que calcula la demora 
en el citat termini de pagament legal estableix un venciment de 
trenta dies des de la recepció de la factura. Sense considerar el 
termini que té EIGE per a aprovar la documentació que acredita la 
conformitat dels béns rebuts o serveis prestats, per tant, és un 
criteri més restrictiu que l'establit en l'article 4 de l'LMOC. 

6.5 Fiscalització dels contractes de serveis 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades a l'inici dels expedients de contractació de serveis 
CTSM-13/17 i CTSM-13/18, s'ha posat de manifest el següent: 

- L'aprovació de la despesa es produeix amb posterioritat a 
l'adjudicació del contracte, circumstància que no s'ajusta a 
l'article 110 de l'LCSP: 

- En els expedients no consta l'acord d'inici de l'expedient ni 
l'informe de necessitats, circumstàncies requerides per l'article 
109.1 de l'LCSP. 

- En el plec de condicions no s'estableix el valor estimat del 
contracte calculat d'acord amb l'article 88 de l'LCSP. 

- Per raó de les circumstàncies concurrents en la integració de 
l'IVHSA i d'EIGE, els serveis prestats en l'exercici de 2013 a 
diferència del que ha ocorregut en 2014, es contractaren per 
períodes inferiors a un any, fet que ha permès que foren tramitats 
pel procediment negociat sense publicitat, quan d'acord amb el 
seu objecte contractual i la seua quantia, s'haurien d'haver 
tramitat pel procediment negociat amb publicitat, tal com disposa 
l'article 86.2 de l'LCSP. 

- D'altra banda, en l'expedient CTSM-13/17 es considera la possible 
modificació del contracte que pot afectar el seu valor estimat i el 
procediment, sense detallar el que exigeix l'article 106 de l'LCSP, 
quant a l'abast i el límit de les modificacions que poden acordar-se 
i el deure d'expressar el percentatge del preu del contracte a què 
com a màxim poden afectar. 
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L'anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris  en els 
expedients CTSM-13/17 i CTSM-13/18, i de formalització dels contractes 
permet manifestar el següent: 

- En els expedients analitzats l'únic criteri d'adjudicació és el preu 
de les ofertes presentades, sense que hi estigués prevista la 
possibilitat de valorar el caràcter anormal o desproporcionat de les 
ofertes, tal com exigeix l'article 152 de l'LCSP. Aquesta 
circumstància s'ha corregit  en els contractes formalitzats en 2014, 
en els quals s'ha establit una previsió d'aquest tipus, encara que 
s'ha realitzat sobre el pressupost de licitació i no sobre la mitjana 
de les ofertes presentades, opció que seria més recomanable. 

- En els expedients analitzats no consta la documentació 
acreditativa de la capacitat d'obrar de l'adjudicatari, contravenint 
el que estableix l'article 72 de l'LCSP. 

Pel que fa als procediments d'execució, modificació i pròrroga en els 
expedients analitzats, interessa posar de manifest les circumstàncies 
següents: 

- Es desconeixen els costos que puguen derivar de la paralització 
dels contractes dels expedients CTAP-06/25 i CTAP-07/144, en els 
quals no hi ha constatació que s'haja adoptat l'acord de suspensió 
o de resolució. 

- El servei indicat en l'expedient CTSM-07/54, malgrat haver superat 
el termini màxim legal de quatre anys, que va acabar el 9 de juny 
de 2012, ha continuat prestant-se i ha registrat factures en 
l'exercici de 2013 per un import de 32.667 euros. En l'any 2014 se 
n'ha liquidat el contracte. 

- En les factures revisades dels expedients analitzats, s'ha excedit 
amb caràcter general el termini de pagament legal màxim fixat en 
l'article 4 de l'LMOC. 

En el sentit exposat en l'apartat 6.4 de l'Informe cal esmentar que 
l'aplicació informàtica d'EIGE estableix un criteri més restrictiu per 
a calcular la morositat que l'establit en l'article 4 de l'LMOC. 

6.6 Revisió dels contractes menors 

La relació dels contractes menors facilitada per EIGE, permet observar 
que en les despeses inferiors a 6.000 euros no es tramiten els 
corresponents expedients de contractació, fet que transgredeix el que 
disposa l'article 109 de l'LCSP. 

A partir de les relacions certificades hem seleccionat quatre contractes 
menors per a fiscalitzar-los i no hem trobat cap incidència destacable. La 



Entitat d’Infraestructures de la Generalitat. Exercici de 2013 

218 

mostra representa el 25,8% de l'import total de contractes menors 
certificats, segons el detall, en euros, que mostrem tot seguit: 

 

Número 
d'expedient 

Tipus Objecte 
Import 

d'adjudicació 

CTAP-13/20 Obres 
Demolició de immobles C/Fuenterrobles 
5, 7, 9 i 11 24.023 

CM13/04 Serveis 
Serveis d'elaboració d'estudi geotècnic 
en la línia 9 del tram d'Alacant entre 
Benidorm i Disco Benidorm 17.469 

CM13/07 Serveis Servei d'agència de viatges per a EIGE 10.000 

CM13/09 Obres 
Obras d'instal·lació de catenària per 
robatoris soferts en la línia 2 19.734 

Quadre 12 

Hem comprovat que en la tramitació dels contractes menors, EIGE no 
centralitza tots els contractes amb una numeració única per a tota 
l'Entitat, circumstància que dificulta el control efectiu de totes les 
despeses que es realitzen durant l'exercici. 

7. FETS POSTERIORS 

En la revisió de la situació de les reclamacions judicials interposades com 
a conseqüència dels expedients de regulació d'ocupació (ERO) que 
afecten l'Entitat, que provenen de l'IVHSA i l'Agència Valenciana de 
Mobilitat (AVM), cal indicar: 

- Pel que fa a l'IVHSA, dels 199 llocs afectats per l'ERO, es van 
interposar 127 demandes de les quals en 99 sentències s'ha 
estimat l'acomiadament com a procedent, en tres s'ha declarat la 
nul·litat, en sis la improcedència de l'acomiadament i en tres 
supòsits es desestimaren els recursos. En el moment d'aprovar 
l'Informe, quinze casos es troben pendents de judici o de 
sentència. 

 Quant al col·lectiu de 35 treballadors majors de 55 anys, ens 
consta que quatre van presentar en data 21 de juny de 2013, una 
demanda d'empara davant el Tribunal Constitucional sol·licitant 
la nul·litat dels seus acomiadaments. 

- En relació amb l'AVM, el dia 21 de maig de 2014, el Tribunal 
Suprem ha dictat una sentència per la qual es desestima el recurs 
presentat per l'Advocacia de la Generalitat i confirma la declaració 
de nul·litat de l'acomiadament col·lectiu de l'AVM. 
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 Aquesta circumstància afecta l'EIGE en la mesura que ha de 
readmetre a sis empleats i liquidar els havers que havien deixat de 
cobrar des del primer de gener de 2013 fins a la data de 
reincorporació, una vegada descomptats els imports percebuts en 
concepte d'indemnització i liquidació.  

 EIGE ha estimat que el cost net total dels anys 2013 i 2014, serà 
inferior a 300.000 euros. 

Pel que fa a l'aplicació de determinades mesures establides en l'LRSPE, 
interessa destacar que està pendent d'incorporar-se a EIGE la totalitat de 
les accions que la Generalitat manté en Construccions i Infraestructures 
Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA). 

8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 de l’Informe hem aplegat els fets i les 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 expressem una sèrie de recomanacions, entre les quals destaquen 
aquelles que van ser efectuades en informes corresponents a exercicis 
anteriors, que van ser ateses per EIGE. 

En aquest sentit, mitjançant els escrits del síndic major, de data 23 
d'abril de 2014 i 15 d'octubre de 2014, es va sol·licitar a la directora 
general d’EIGE, que comunicara a la Sindicatura de Comptes les mesures 
adoptades, o que d’ara en avant se n’adoptaren, respecte als apartats de 
conclusions generals i recomanacions indicats en l’informe de 
fiscalització de l’exercici de 2012 corresponents a l'extint IVHSA i a EIGE. 

La directora general d’EIGE, en data 21 d'octubre de 2014, va presentar 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 2013 s’han implementat o es consideren 
esmenades les següents recomanacions, realitzades en informes 
d’exercicis anteriors: 

a.1 L'Entitat no deixa 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, en 
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considerar  que les seues infraestructures no tenen un valor 
de mercat i el seu cost de reposició s'estima superior al valor 
comptable, argumentació que resulta adequada i, per tant, no 
cal repetir la recomanació. 

a.2 S'ha ampliat el contingut de la memòria dels comptes anuals 
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. 

a.3 No reiterem la recomanació referida al fet que es registren 
com a minoracions del valor de les existències en curs, 
únicament la part proporcional de les pèrdues estimades en 
les promocions d'habitatges en construcció, de manera que 
cada exercici econòmic registre exclusivament la pèrdua 
ocorreguda en la mesura en què dita activitat es troba 
paralitzada. 

a.4 En la present fiscalització, quant a les relacions de contractes 
que es lliuren anualment a la Sindicatura de Comptes EIGE ha 
inclòs tots els expedients gestionats i vigents durant l’exercici, 
a fi de facilitar el normal desenvolupament dels treballs de 
fiscalització. 

a.5 Hem comprovat que en els procediments oberts i negociats 
tramitats en 2013 i 2014, s'ha utilitzat el preu com a únic 
criteri de valoració de les ofertes, i s'hi han incorporat les 
recomanacions referides a: utilitzar les fórmules que 
garantisquen la selecció de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa; valorar el preu oferit pels licitadors perquè fos 
proporcional a l'oferta més econòmica admesa; i que en els 
supòsits en què s'usen criteris d'adjudicació que depenen d'un 
judici de valor, s'establissen de manera precisa i motivada les 
puntuacions atorgades a cada un dels licitadors. 

a.6 Hem comprovat 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. 

a.7 En la fiscalització de la contractació hem comprovat la 
implementació de la recomanació referida a la publicació dels 
documents en el perfil de contractant amb la signatura 
electrònica. 

a.8 Hem comprovat que ha finalitzat la vigència de la bossa de 
contractistes d'obres i que l'aplicació informàtica permet per a 
les modificacions contractuals l'adequat seguiment i control 
dels expedients per part del departament de contractació. 
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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 ha de ser conscient que la viabilitat econòmica del 
servei públic d’interès general prestat com administrador 
d'infraestructures ferroviàries 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 Adoptar els acords necessaris per a liquidar ordenament els 
saldos per pagar i cobrar amb la Conselleria d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, derivats de la gestió del patrimoni 
públic d'habitatges de la Generalitat, dels convenis de gestió i 
de les subvencions al comprador, i liquidar en exercicis futurs, 
amb caràcter anual, les quanties que corresponguen i valorar 
els indicis de deterioració resultants. 

 En l'exercici de 2014 s'han iniciat converses amb responsables 
de la dita Conselleria a fi d'atendre aquesta recomanació. Ja 
que no tenim constatació que s'haja obert el corresponent 
expedient administratiu i no se n'ha aportat cap justificació 
documental, es considera necessari mantenir la recomanació. 

b.4 Adoptar els acords necessaris per a liquidar ordenament el 
conveni amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i 
extingir el dret al cobrament enfront la dita Conselleria 
mitjançant la compensació amb els crèdits de la Generalitat 
sorgits fins al 31 de desembre de 2013, com a conseqüència de 
les subrogacions d'operacions de crèdits vinculades, valorant 
els indicis de deterioració resultants. 

b.5 Les despeses d'avançaments de capital per a realitzar obres de 
reparació i conservació d'habitatges integrants del patrimoni 
de promoció pública de la Generalitat, s'han d'ajustar als 
límits determinats pels crèdits assignats a la dita finalitat en 
els pressupostos de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient. 
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 En el marc de la fiscalització realitzada, EIGE ha indicat que la 
Generalitat està estudiant la forma de fer-se càrrec 
directament d'aquestes despeses. Ja que no se n'ha aportat 
cap documentació que justifique aquesta circumstància, es 
considera necessari mantenir la recomanació. 

b.6 EIGE ha de revisar l'estimació de la provisió per interessos de 
demora a la vista de les circumstàncies concurrents, de 
manera que s'ajuste a la previsió de pagaments que es puguen 
produir en exercicis futurs. 

b.7 Pel que fa a l'àmbit de control intern en la gestió de 
l'immobilitzat, EIGE ha de promoure uns mecanismes efectius 
de control respecte a la ubicació física dels immobilitzats 
integrants de l'inventari de béns. 

c) Com a resultat de la fiscalització realitzada en els comptes anuals 
de l’exercici de 2013 realitzem les següents recomanacions: 

c.1 L'Entitat hauria d'adoptar les mesures necessàries per a 
millorar els procediments d'elaboració dels comptes anuals, 
de manera que tots els apunts comptables s'introduïsquen i 
registren mitjançant l'aplicació comptable, tal com detallem 
en l'apartat 5.1 de l'Informe. 

c.2 A fi que no es produïsca en exercicis futurs la situació descrita 
en l'apartat 6.2 de l'Informe, EIGE ha d'elaborar un registre 
intern de convenis, així com acordar una normativa interna 
per a l'adequat depòsit i custòdia dels seus exemplars 
originals i incidències, amb les degudes condicions de 
seguretat i conservació, per tal d'acomplir el que disposa 
l'article 10 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, 
pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i 
el seu registre. 

c.3 En els procediments negociats que es tramiten, s'ha de 
determinar en els plecs de condicions els aspectes que cal 
negociar, deixar constància en els expedients de la negociació 
realitzada i, al mateix temps, establir les baixes temeràries 
sobre la mitjana de les ofertes presentades en el sentit exposat 
en els apartats 6.4 i 6.5 de l'Informe. 

c.4 EIGE ha de revisar el programa informàtic per a calcular la 
demora en el pagament de les factures, a fi que els venciments 
s'ajusten a la normativa vigent, en el sentit exposat en els 
apartats 6.4 i 6.5 de l'Informe. 
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c.5 En la tramitació dels contractes menors, EIGE ha 
d'implementar una aplicació informàtica que centralitze tots 
els contractes, independentment del seu import i que siguen 
formalitzats, perquè porten una numeració única per a tota 
l'Entitat que facilite el seu control, tan com indiquem en 
l'apartat 6.6. de l'Informe. 

 


