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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 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 que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2015, ha auditat l’estat de fluxos d’efectiu 
i els següents elements del balanç i del compte de pèrdues i guanys, 
inclosos en els comptes anuals de 2014 de l’Entitat d’Infraestructures de 
la Generalitat (EIGE o l’Entitat). 

BALANÇ 

ELEMENTS DE L'ACTIU NO CORRENT 

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 
Inversions financeres a llarg termini 
Deutors per operacions de trànsit a llarg termini 

ELEMENTS DE L'ACTIU CORRENT 

Existències 
Clients, empreses del grup i associades 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 

ELEMENTS DEL PATRIMONI NET 

Fons propis 

PASSIU NO CORRENT 

PASSIU CORRENT 

 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

ELEMENTS DEL RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 

Vendes 
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 
Aprovisionaments 
Altres ingressos d'explotació 
Despeses de personal 

D’altres despeses d'explotació 
Deterioració i resultats per alienacions d'instruments financers 

EL RESULTAT FINANCER 

Quadre 1 

L’abast de l’auditoria financera està limitat a aquests elements dels 
comptes anuals. 
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Els comptes anuals d’EIGE comprenen el balanç a 31 de desembre de 
2014, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici 
acabat en la data esmentada, i s’adjunten íntegrament en l’annex V 
d’aquest Informe. 

En combinació amb l’auditoria financera dels elements assenyalats dels 
comptes anuals, la Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat si l’activitat 
contractual desenvolupada per l’Entitat durant l’exercici 2014 s’ha 
realitzat en tots els aspectes significatius conformement amb la 
normativa vigent. 

A més, com a part de l’auditoria financera, hem planificat i executat una 
revisió de compliment d’altres obligacions legals per emetre una 
conclusió de seguretat limitada sobre si les activitats, operacions 
financeres i la informació reflectida en els estats comptables de 2014 són 
conformes en tots els aspectes significatius amb les normes aplicables. 

2. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L’ENTITAT PEL QUE 
FA ALS COMPTES ANUALS 

La direcció general d’EIGE és responsable de formular els comptes anuals 
de l’Entitat, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats d’EIGE, conformement amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable que s’identifica en la nota 2.a) 
de la seua memòria, i és responsable del control intern que considere 
necessari per permetre preparar els comptes anuals lliures d’incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

Els dits comptes anuals van ser formulats per la directora general de 
l’Entitat el dia 26 de març de 2015, aprovats pel Consell de Direcció el 23 
de juny de 2015 i presentats a la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat, conformement amb la normativa 
d’aplicació, el 30 de juny de 2015, juntament amb l’informe d’auditoria 
dels comptes anuals que, d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació, 
atenent al que estableix l’article 122 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que 
realitza la Intervenció General de la Generalitat, amb la col·laboració 
d’una empresa privada d’auditoria. 

A més de la responsabilitat de formular i presentar els comptes anuals 
adjunts, la Direcció General de l’Entitat ha de garantir que les activitats, 
operacions financeres i la informació reflectides en els comptes anuals 
són conformes amb les normes aplicables i ha d’establir els sistemes de 
control intern que considere necessaris per a aquesta finalitat. En 
particular ha de garantir que la gestió de l’activitat contractual es realitza 
conformement amb la normativa corresponent. 
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3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els elements 
referits en l’apartat 1, inclosos en els comptes anuals de 2014, basada en 
la nostra auditoria, que com que és d’abast limitat, no es refereix als 
comptes anuals en el seu conjunt, sinó sobre els dits elements. També 
hem d’expressar una opinió sobre el compliment de la normativa en 
l’activitat contractual. 

Hem portat a terme l’auditoria conformement amb els Principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb 
les normes tècniques de fiscalització, aprovats pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes i recollides en el Manual de fiscalització de la 
Institució. Els dits principis exigeixen el compliment dels requeriments 
d’ètica, com també planificar i executar l’auditoria a fi d’obtenir una 
seguretat raonable que els elements revisats dels comptes anuals estan 
lliures d'incorreccions materials i que l'activitat contractual i la 
informació  relacionada en els comptes anuals de l’exercici 2014 són 
conformes en tots els aspectes significatius amb les normes sobre 
contractació pública aplicables. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els 
comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de 
l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els 
comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions 
del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació per part de l’entitat dels epígrafs assenyalats dels comptes 
anuals, a fi de dissenyar els procediments d’auditoria que siguen 
adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d’expressat una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una 
auditoria també inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques 
comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels 
estats i elements auditats. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a la nostra opinió d’auditoria. 

En addició a això, en el curs de la fiscalització s’ha revisat el compliment 
d’una altra normativa relacionada amb la resta d’àrees auditades. Els 
resultats d’aquesta revisió s’exposen en l’apartat 5.2. 

4. INFORME D’AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Fonaments de l’opinió amb excepcions 

El conjunt d’excepcions que tot seguit s’indiquen tindrien com a efecte 
una sobrevaloració del patrimoni net de 13.560.010 euros, pel fet que les 
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pèrdues de l’exercici es veuen afectades en 6.788.464 euros i els resultats 
negatius d’exercicis anteriors, en 6.771.546 euros. 

En l’annex I s’inclou informació addicional sobre aspectes relacionats 
amb les excepcions que milloren la seua comprensió, i es presenten 
agrupats pels distints elements fiscalitzats, en el mateix ordre en què 
figuren presentats en els comptes anuals. 

Limitació a l’abast 

La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha manifestat 
que no li consta suficient documentació acreditativa pel que fa a uns 
imports de 39.126.500 euros i 9.803.223 euros, que figuren a cobrar i 
pagar, respectivament, en els epígrafs “Clients, empreses del grup i 
associades” i “Deutes amb empreses del grup i associades a curt 
termini”. 

Durant l’any  2014 l’Entitat va iniciar un procés per a l’aportació de 
documentació justificativa als responsables de la dita Conselleria, 
actualment interromput. La falta de conciliació d’aquests comptes ha 
impedit obtenir evidència suficient i adequada pel que fa a la raonabilitat 
d’aquestes quanties. 

Incorreccions 

a) L’estimació de la deterioració del valor comptable d’existències 
corresponents a sòls urbans resultat de reparcel·lacions i de 
cessions de parcel·les de la Generalitat que l’Entitat té autoritzat 
destinar a la venda i no a la construcció de promocions 
d’habitatges, s’ha realitzat mitjançant informes interns de tècnics 
de l’Entitat. 

 Aquestes estimacions no s’han supeditat al principi de prudència, 
en la mesura en què no s’ha realitzat una valoració externa amb els 
criteris aplicables a les empreses immobiliàries, conformement 
amb la normativa comptable, sense que se n’haja pogut quantificar 
en els estats comptables.  

b) El deute comercial no corrent de l’Ajuntament de València per 
49.907.416 euros, derivada d’un conveni pendent de liquidar per 
l’execució d’obres en el “Sector Grau”, inclou 3.961.936 euros que 
l’Entitat ha estimat com costos financers generats en exercicis 
anteriors, repercutibles a l’Ajuntament de València, circumstància 
que no està prou acreditada a la vista del conveni formalitzat entre 
les parts. En conseqüència, l’Entitat hauria d’haver realitzat una 
correcció valorativa contra resultats d’exercicis anteriors, almenys 
per l’import esmentat. 
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c) En el compte de promocions en curs de l’epígraf d’"Existències", 
s’inclou un import de 6.917.100 euros corresponent al valor 
comptable de l’edifici en construcció sobre la parcel·la R-03 del 
"Sector La Torre” de València, propietat de l’Entitat, l’alienació del 
qual va ser informada favorablement per la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en data de 23 de 
setembre de 2014. Segons la normativa comptable, les existències 
de productes en curs són béns destinats a la venda fins que siguen 
transformats en el curs normal de l’explotació. 

 Ambdues circumstàncies determinen que aquest immoble hauria 
d’haver-se classificat en l’epígraf del balanç “Actius no corrents i 
grups alienables d’elements, mantinguts per a la venda", i haver-se 
detallat en la memòria dels comptes anuals la informació que 
exigeix la normativa comptable, i que l’epígraf d’"Existències" es 
troba sobrevalorat en la dita quantia. 

d) L’estimació de la deterioració del valor comptable d’existències 
corresponents a promocions d’habitatges acabades, s’ha realitzat 
mitjançant informes comercials externs que no representen un 
valor fiable de mercat, perquè en la seua elaboració no s’han aplicat 
els principies establits en l’Ordre ECO/805/2003 de 27 de març, sobre 
normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per 
certes finalitats financeres, els quals es considera que hauria 
proporcionat una valoració més adequada i una major deterioració, 
la quantia de la qual no ha pogut ser estimada amb fiabilitat. 

e) L’Entitat ha reconegut com a ingressos per vendes en l’exercici 2014 
una factura emesa el 31 de desembre de 2014, per un import de 
9.402.787 euros, en concepte de venda de l’aparcament de l’estació 
del Mercat de València a la Conselleria d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient, pel valor comptable que figurava en existències de 
promocions en curs, d’altres construccions. 

 Hem comprovat que no es compleixen les condicions per 
reconéixer aquest ingrés, motiu pel qual no haurien d’haver-se 
donat de baixa aquestes existències, ni registrada la dita venda, de 
manera que en el compte de pèrdues i guanys, l’apartat de vendes 
està sobrevalorar en 9.402.787 euros i les existències estan 
infravalorades en el dit import, alhora que els epígrafs “Variació 
d’existències de productes terminats i en curs de fabricació” i 
“Clients, empreses del grup i associades” es troben sobrevalorades 
en la dita quantia. 

f) L’Entitat no ha promogut informes de valoració per a practicar 
deterioracions en el valor de cost de determinats béns immobles 
per a la rehabilitació, registrats en els comptes d’existències 
denominades “Edificis”, “Promocions en curs” i “Promocions 
acabades”, per un valor conjunt en comptabilitat de 3.348.940 euros, 
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al contrari del que ha realitzat en altres partides de l’epígraf 
d’"Existències", a pesar que hi ha indicis rellevants de deterioració, 
vistes les condicions d’incertesa del mercat, sense que se n’haja 
pogut quantificar l’efecte en els estats comptables. 

g) En les existències de promocions de sòl corresponents al compte de 
“Terrenys”, un import de 6.529.601 euros corresponen a costos 
generats, principalment, per honoraris tècnics, derivats de 24 
convenis urbanístics de sòl signats amb diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana entre els anys 2002 i 2008. S’ha estimat que 
l’Entitat hauria d’haver deteriorat, almenys, el 50% dels costos, raó 
per la qual aquestes existències es troben sobrevalorades en 
3.264.801 euros, el que representa incrementar les pèrdues de 
l’exercici en la dita quantia. 

h) S’ha estimat que el compte d’existències denominat “Terrenys amb 
qualificació urbanística i sense i solars” es troba sobrevalorat en 
2.076.984 euros, corresponent a costos que per la seua remota 
recuperació haurien d’haver sigut deteriorats en l’exercici en la 
seua totalitat, el que representa incrementar les pèrdues de 
l’exercici en la dita quantia. 

i)  L’actiu corrent en el seu apartat “Clients, empreses del grup i 
associades” es troba sobrevalorat en 94.951.660 euros, mentre que 
l’epígraf d’inversions en empreses del grup i associades a llarg 
termini de l’actiu no corrent es troba infravalorat en la dita quantia, 
per la reclassificació de deute el venciment de la qual no s’espera 
que es produïsca en el curt termini corresponent a la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport per 51.382.788 euros, i a la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per 43.568.872 euros. 

j) L’actiu corrent en el seu apartat “Clients, empreses del grup i 
associades” es troba sobrevalorat en 2.809.610 euros i les pèrdues 
d’exercicis anteriors haurien d’incrementar-se en la dita quantia, 
corresponent al saldo del compte “Convenis de gestió-certificacions 
pendents d’emetre”, la naturalesa dels quals i elevada antiguitat 
determinen el reconeixement de la seua baixa del balanç. 

k) El passiu corrent en el seu epígraf “Deutes amb empreses del grup i 
associades a curt termini” es troba sobrevalorat en 91.431.089 euros, 
mentre que l’epígraf “Deutes amb empreses del grup i associades a 
llarg termini” es troba infravalorat en la dita quantia, import 
corresponent a la suma del saldo dels comptes “Subrogació de 
deute financer” i “Fons de liquiditat autonòmic”, registrats en la 
nota 31.c).ii) de la memòria dels comptes anuals que, d’acord amb la 
normativa comptable, correspon classificar com a passius no 
corrents. 
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l) El passiu corrent en el seu apartat “Acompte de clients” es troba 
sobrevalorat en 37.541.690 euros, mentre que l’epígraf 
“Periodificacions a llarg termini” del passiu no corrent es troba 
infravalorat en la dita quantia, import corresponent a ingressos 
derivats de les urbanitzacions pendents d’acabar: "Sector la Torre" i 
"Sector Benissaet", la meritació de les quals s’espera que es 
produïsca a llarg termini. 

m) L’epígraf de “Provisions a curt termini” del passiu corrent del balanç 
està infravalorat en, almenys, 1.446.679 euros, el que afecta el 
resultat de l’exercici de l’epígraf de "Fons propis" i la memòria dels 
comptes anuals no ha informat d’aquesta obligació coneguda amb 
anterioritat a la formulació del seus comptes anuals, resultant de 
l’aval signat el 5 d’abril de 2011, entre EIGE i l’Institut Valencià de 
Finances (IVF), enfront de la seua filial participada en el 51% del seu 
capital social, Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, 
SL. 

n) En la fiscalització realitzada s’ha comprovat que en l’exercici 2014, 
els fluxos positius d’efectiu de l’explotació han sigut de 4.022.900 
euros i els fluxos negatius d’efectiu de les activitats d’inversió, de 
5.543.370 euros, en lloc dels 14.575.760 i 16.096.230 euros que 
consten, respectivament, en l’estat de fluxos d’efectiu dels comptes 
anuals de l’Entitat, com a conseqüència del tractament indegut 
donat a determinats moviments corresponents a operacions 
realitzades en l’exercici amb l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat. 

4.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte els efectes i possibles efectes dels fets 
descrits en l’apartat 4.1 “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, l’estat 
de fluxos d’efectiu i la resta d’elements dels comptes anuals auditats, 
s’han preparat, en tots els aspectes significatius, conformement amb el 
marc normatiu d’informació financera que hi és d’aplicació i, en 
particular, amb el principis i criteris comptables que s’hi contenen. 

4.3  Paràgrafs d’èmfasi 

Destaquem les qüestions següents que, presentades en els comptes 
anuals de l’Entitat, no modifiquen la nostra opinió, però que són 
rellevants per a entendre la situació patrimonial i financera de l’Entitat i 
la seua evolució futura: 

a) L’Entitat disposa del suport financer de la Generalitat, segons el que 
s’indica en la nota 2.d) de la memòria dels comptes anuals. 

b) En les notes 12.1 i 13 de la memòria dels comptes anuals s’indica 
que l’Entitat té registrats, com a actius no corrents, deutes de 
l’Ajuntament de València i de l’Ajuntament de Sant Vicent del 
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Raspeig, originats per l’aplicació de protocols i convenis de 
construcció i finançament d’infraestructures, per sengles imports 
de 89.221.253 euros i 4.120.556 euros. 

 Hi ha una incertesa pel que fa la quantia i el moment en què seran 
exigibles els deutes esmentats, perquè es basen en expectatives 
d’ingressos futurs de caràcter urbanístic, molt condicionats per la 
situació econòmica actual. 

4.4  Altres qüestions significatives que no afecten l’opinió 

Encara que no es tracta d’assumptes que hagen de ser consignats en els 
comptes anuals, a fi d’assolir una millor comprensió del nostre treball 
d’auditoria i de les nostres responsabilitats com a auditors, posem de 
manifest aquestes qüestions: 

a) L’Entitat està valorant la viabilitat jurídica, econòmica i fiscal de 
traspassar a la Generalitat la rama d’activitat corresponent a la seua 
condició d’administrador d’infraestructures ferroviàries, mitjançant 
la seua inclusió en un expedient de compensació de saldos 
creditors i deutors amb la Generalitat, en tramitació durant l’any 
2015. 

b) La fiscalització realitzada en l’Entitat corresponent a l’exercici 2013, 
l’abast de la qual va ser limitat, va posar de manifest determinats 
incompliments de la normativa, que van ser indicats en els apartats 
de conclusions generals de la revisió financera i de legalitat. 

 El treball realitzat ha posat de manifest que els incompliments 
esmentats s’han tornat a produir en l’exercici 2014 i figuren recollits 
en els apartats corresponents d’aquest Informe. 

Com a part de la fiscalització realitzada, en l’annex II s’inclou un detall 
d’aquelles observacions i constatacions que no afecten l’opinió i que la 
Sindicatura considera que poden ser d’interés per als destinataris i 
usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 

5. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

5.1  Fonaments de l’opinió amb excepcions 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant 
l’exercici 2014 els següents incompliments significatius de la normativa 
que és d’aplicació en la gestió de la contractació: 

a) Amb caràcter general, els pagaments dels contractes que han sigut 
revisats s’han realitzat amb posterioritat al termini de 30 dies 
establit en l’article 216.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
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Contractes del Sector Públic, el text refós de la qual va ser aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 (LCSP). 

b) En l’expedient E07/40 el contractista ha facturat un total de 204.000 
euros en l’exercici 2014, en concepte de guarderia, vigilància, 
custòdia i conservació de la dita obra, sense que s’haja licitat el 
corresponent expedient de contractació a l’efecte, que, per la seua 
quantia hauria d’haver-se tramitat mitjançant el procediment 
obert, segons el que estableix l’article 138 de l’LCSP. 

Com a resultat del treball efectuat s’han posat de manifest els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics durant l’exercici 2014, en les àrees dels comptes anuals que 
han sigut fiscalitzats. 

a) L’Entitat no ha aprovat una relació de llocs de treball, segons que es 
disposa en l’article 14 del Decret 6/2013, de 4 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització i de Funcionament de l’Entitat 
(ROF). 

b) EIGE no disposa d’un auditor intern, que ha d’exercir les seues 
funcions amb independència en el si de l’Entitat, informant al 
Consell de Direcció, segons el que s’estableix en la disposició 
addicional 10a del 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. 

c) En el procés administratiu de sol·licitud i obtenció de l’autorització 
de la massa salarial per a l’exercici 2014, d’acord amb l’article 30 de 
la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2014, l’Entitat no va aportar a la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública, encara que va ser requerida de 
manera expressa, informació actualitzada sobre els costos derivats 
del procés de redimensionament de la plantilla. 

 En conseqüència, aquesta Conselleria no en va poder quantificar 
exactament l’import, i va resoldre el 26 de febrer de 2014 autoritzar 
una massa salarial resultant de descomptar a la dotació 
pressupostària per a despeses de personal en 2014 els costos 
derivats en el seu cas del redimensionament de les plantilles, els 
corresponents a les càrregues socials, la previsió de costos 
addicionals per contractacions personals de la plantilla i fora de la 
plantilla i la retribució de la seua gerència. 

 D’acord amb aquestes dades, s’ha calculat que en l’exercici 2014 
l’import de la massa salarial sol·licitada per l’Entitat era un 10,2% 
superior a l’autoritzada per la Conselleria i que els crèdits 
pressupostaris habilitats a l’efecte estaven infradotats, a causa 
principalment, del cost de les readmissions en el 2014 de sis 
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empleats de l’antiga Agència Valenciana de Mobilitat, fet que 
incompleix el que disposa l’apartat 3 de l’article 6 del Decret Llei 
1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents i Règim 
Econòmic i Financer del Sector Públic, Empresarial i Fundacional, 
que prohibeix adquirir compromisos en quantia superior a 
l’autoritzada per la llei de pressupostos. 

d) Els rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles, relatius a immobles no 
arrendats propietat de l’EIGE, situats a les províncies de València i 
Castelló, no es troben domiciliats i el seu pagament es produeix 
sense ajustar-se als terminis previstos en l’article 62 de la Llei 
General Tributària (LGT), en la mesura en què la disponibilitat de 
tresoreria ho permet. Hem observat que hi ha embargaments per 
impagaments. 

e) L’Entitat no ha assignat un responsable de seguretat de la 
informació, segons el que es preveu en l’article 12 del Reial Decret 
3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de 
Seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica i en l’article 109 
del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

Com a part de la revisió realitzada, en els annexos II i III s’inclou un 
detall d’aquelles observacions i constatacions relacionats amb la 
fiscalització de la legalitat que, si bé no afecten les conclusions generals, 
considerem que poden resultar d’interés per als destinataris i usuaris del 
present Informe de fiscalització. 

5.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 5.1 “Fonaments 
de l’opinió favorable amb excepcions”, les activitats fiscalitzades i la 
informació reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2014, inclosa la 
contractació, són conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització i d'acord amb el que estableix 
l'article 11 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, cal efectuar les 
recomanacions que indiquem tot seguit per a millorar la gestió 
econòmica administrativa de l'Entitat: 

a) Per a estimar millor les correccions valoratives per deterioració de 
les existències de l’Entitat, aquesta ha d’utilitzar de manera 
generalitzada informes de valoració de societats de taxació, 
realitzats d’acord amb els requisits de l’Ordre ECO/805/2003, de 27 
març, a fi que els béns immobles es valoren amb referència al valor 
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raonable que per a les empreses immobiliàries, en aplicació del 
principi de prudència, es considera com la millor estimació de 
l’import que l’Entitat espera  obtenir per l’alienació dels seus 
habitatges en el mercat (apartat 1 de l’annex I). 

b) En la memòria dels comptes anuals l’Entitat ha de recollir de 
manera expressa informació quantitativa i qualitativa sobre les 
diverses contingències derivades de les reclamacions patrimonials i 
assumptes en litigi (apartat 1 de l’annex II). 

c) L’EIGE ha de potenciar el govern de les tecnologies de la informació, 
aprovant un pla estratègic dels sistemes d’informació i una política 
de seguretat de la informació, dotant aquesta àrea d’un pressupost 
adequat que permeta afrontar amb garanties la necessària 
actualització de l’aplicació de comptabilitat “Navisió” i la renovació 
dels equips informàtics d’elevada antiguitat (apartat 10 de l’annex 
II). 

d) La base de dades de l’inventari d’immobles de l’Entitat hauria de ser 
actualitzada, establint els procediments de gestió necessaris per a 
fer-ne la gestió adequada (apartat 5 de l’annex II). 

e) Els distints procediments interns per a gestionar els expedients de 
despesa mitjançant el programa EGEA han de ser aprovats pel 
Consell de Direcció i s’ha de millorar la interfície entre el programa 
de factures rebudes Mastin i el departament d’administració 
econòmica i financera, de manera que s’assegure adequadament la 
integritat de la informació (apartat 14 de l’annex II)  

f) Es recomana que les conciliacions bancàries es realitzen, almenys, 
amb una periodicitat trimestral, aprovar un format adequat i el seu 
arxiu corresponent, i deixar evidència que s’han realitzat i que se 
n’ha fet una supervisió adequada (apartat 6 de l’annex II). 

g) L’entitat ha de valorar si convé adaptar el seu Reglament 
d’Organització i de Funcionament al que preveu la Llei 1/2015, de 6 
de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, en compliment del que preveu la 
disposició transitòria 4a d’aquesta norma per a les entitats 
públiques empresarials, entre les quals es troba l’EIGE (apartat 1 de 
l’annex III). 

h) L’Entitat ha de garantir una tramitació adequada dels expedients de 
contractació, formalitzant l’acord d’inici de l’expedient, la 
justificació del procediment elegit i dels criteris que cal utilitzar per 
a adjudicar el contracte (apartat 4.1 de l’annex III). 

i) En els procediments de selecció dels contractistes l’EIGE ha de 
garantir el compliment de tots els tràmits establits en l’LCSP, a fi de 
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garantir el compliment dels principis de publicitat i concurrència, 
entre els quals determinar en el plec de clàusules administratives 
particulars dels aspectes econòmics i tècnics que hagen de ser 
objecte de negociació, els certificats de registre de les ofertes 
presentades i que les propostes d’adjudicació siguen realitzades per 
la mesa de contractació (apartat 4.1 de l’annex III). 

j) L’Entitat ha de garantir un control efectiu dels contractes menors de 
6.000 euros, mitjançant la identificació en el seu sistema de gestió 
amb una numeració única centralitzada, de manera que permeta 
obtenir una relació completa d’aquestes despeses (apartat 4.3 de 
l’annex III). 

En l'annex IV s'inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en l'informe de l'exercici anterior. 
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1. Existències 

Les circumstàncies que tot seguit detallem posen de manifest diverses 
incorreccions materials que afecten significativament aquest epígraf del 
balanç dels comptes anuals: 

a) En existències, com a promocions de sòl acabat, figuren 
comptabilitzats principalment, sòls urbans resultat de 
reparcel·lacions i de cessions de parcel·les de la Generalitat que 
l’Entitat té autoritzat destinar a la venda i no a la construcció de 
promocions d’habitatges. 

 En l’exercici 2014, l’Entitat ha reconegut una deterioració per un 
import de 6.172.821 euros, d’acord amb informes interns de tècnics 
de l’Entitat, però no ha tingut en compte que segons la normativa 
comptable les estimacions realitzades per calcular el valor 
comptable d’aquestes existències han d’incloure de manera 
necessària la variabilitat o risc que el preu de venda, els costos i els 
terminis de venda siguen distints als imports i temps esperats, és a 
dir, considerant en el dit càlcul la incertesa inherent a tota activitat 
empresarial. 

 Tenint en compte que l’Entitat ha passat més de dos anys sense 
traure a subhasta pública aquests sòls per les actuals condicions 
d’incertesa del mercat immobiliari, en el qual hi ha una saturació 
d’oferta d’habitatges nous, que fan inviable l’alienació d’aquests 
sòls, es conclou que l’estimació interna realitzada no se supedita al 
principi de prudència, en la mesura en què no s’ha realitzat una 
valoració externa, amb els criteris referits. 

 En la mesura en què és molt elevada la dificultat de recuperar el 
valor comptable que figura en els comptes anuals i que no es 
disposa d’informes de taxació independents amb els criteris de 
valoració adequats, s’estima que la pèrdua és major i podria ser 
material, afectant la imatge fidel d’aquest epígraf, segons que 
s’indica en la incorrecció a) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

b) Les obres de l’edifici en construcció sobre la parcel·la R-03 del 
"Sector La Torre” de València propietat de l’Entitat, es troben 
paralitzades des de finals de l’any 2011, amb una execució del 36% 
del pressupost inicial de contracta. En data 23 de setembre de 2014, 
la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va 
informar favorablement la seua alienació, en virtut de la disposició 
addicional 3a de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la 
Generalitat (LPG). 

 En la mesura en què els dits béns no van ser transformats en el curs 
normal de l’explotació de l’Entitat, i es compleixen els requisits que 
figuren en la norma de registre i valoració 7a del Pla General de 
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Comptabilitat, correspondria haver classificat aquestes existències 
en l’epígraf del balanç “Actius no corrents i grups alienables 
d’elements, mantinguts per a la venda”, conformement al que 
s’indica en la incorrecció c) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

c) En el compte “Promocions d’habitatges acabats”, figuren 
comptabilitzades aproximadament 350 habitatges de protecció 
oficial i 50 locals comercials, propietat de l’EIGE. 

 En l’exercici 2014, l’Entitat ha reconegut en aquest compte una 
deterioració per un import de 4.869.346 euros, d’acord amb 
informes de valors estimats de preus de venda de mercat certificats 
per una societat de taxació, amb la finalitat d’assessorar sobre 
aquests, en els quals expressament s’indica que no han sigut 
realitzats conformement amb l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març. 
Es considera que la deterioració s’ha de calcular d’acord amb un 
valor fiable de mercat, calculat mitjançant tècniques de valoració 
consistents amb les metodologies acceptades i utilitzades pel 
mercat per a fixar preus que s’estableixen en la dita norma. 

 En la revisió de les vendes realitzades per l’Entitat durant l’exercici 
2014 i durant el primer semestre de 2015, que per ser de nombre 
escàs no es consideren representatives, s’ha posat de manifest que 
la major part s’han venut a un preu superior al valor comptable, 
mentre que en dues alienacions el preu de venda ha sigut inferior 
en un 20% al seu valor comptable. 

d) El reconeixement de l’ingrés per vendes de l’aparcament de 
l’estació del Mercat de València es va realitzar a la vista de la 
Resolució del secretari autonòmic de l’esmentada Conselleria de 27 
de novembre de 2014, en la qual, per delegació de la consellera, es 
va assumir la infraestructura en construcció i la Generalitat es va 
subrogar en tots els drets i obligacions que es deriven del conveni 
signat entre l’EIGE i l’Ajuntament de València, el que revoca 
l’encomana que en el seu dia es va realitzar per a executar-lo. 

 En la data d’aprovació de l’Informe no es té constància que s’hagen 
iniciat les obres necessàries per la Conselleria competent i que 
s’haja produït la liquidació del contracte amb l’empresa 
adjudicatària de les obres, a la qual no se li va sol·licitar cap 
autorització, ni s’ha formalitzat una acta de lliurament de les obres 
a la Generalitat, ni s’ha modificat el conveni subscrit amb 
l’Ajuntament de València. 

 La norma de registre i valoració número 14 del Pla General de 
Comptabilitat estableix que els ingressos per vendes solament es 
comptabilitzen quan s’han complit totes i cadascuna de les 
condicions que figuren en el seu apartat 2, entre les quals es troba 
que l’Entitat venedora ja no manté la gestió corrent dels béns 
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venuts en un grau associat normalment amb la seua propietat, ni 
en manté el control efectiu, fet que implica la incorrecció e) de 
l’apartat 4.1 de l’Informe. 

 Interessa destacar que s’ha incorregut en un desemborsament 
d’1.974.585 euros, import corresponent a l’Impost sobre el Valor 
Afegit repercutit per l’Entitat a la Generalitat, i ingressat 
indegudament en l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 

 Els fets que es manifesten en els paràgrafs anteriors i la dificultat 
de repercutir el cost d’aquestes obres en el futur adjudicatari de la 
concessió per a la gestió d’aquest aparcament públic, ja licitada 
sense èxit per l’Ajuntament de València, posen de manifest 
l’existència d’una incertesa sobre el moment i la quantia per la qual 
l’Entitat recuperarà el cost produït en l’execució d’aquestes obres de 
l’Ajuntament de València o de la Generalitat, per una xifra de 
9.402.787 euros, sense que s’haja informat d’aquesta circumstància 
en la nota 32 de la memòria dels comptes anuals. 

e) Pel que fa als 24 convenis urbanístics de sòl signats amb diversos 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana entre els anys 2002 i 2008, 
EIGE es va comprometre a planificar, gestionar i executar 
desenvolupaments urbanístics sobre un sòl que no és propietat de 
l’Entitat, en el qual estaven projectats habitatges protegits, i es va 
acordar recuperar el cost produït mitjançant l’obtenció futura de 
terrenys, principalment. 

 Hem comprovat que, amb caràcter general, aquestes actuacions es 
troben paralitzades per falta de finançament de l’Entitat, que li 
impedeix complir amb el pacte, o es tracta de projectes inviables 
econòmicament segons els mateixos informes interns, per la falta 
de demanda o perquè el seu planejament està en situació litigiosa, 
circumstàncies que determinen que els costos produïts són difícils 
de recuperar. 

 L’Entitat està efectuant la resolució dels convenis, de manera que 
quan el Consell de Direcció les aprova, es comptabilitzen aquests 
costos com a pèrdues irreversibles. En aquest sentit, s’ha 
comprovat que durant l’exercici 2013 es van portar a pèrdues els 
costos, almenys, de quatre convenis; no es van resoldre convenis 
durant l’exercici 2014; i en 2015 s’està tramitant la resolució, 
almenys, de tres convenis més. 

 En la data de tancament de l’exercici 2014 l’Entitat hauria d’haver 
analitzat la situació particular de cadascun d’aquests convenis i 
hauria d’haver-los resolt en els supòsits en què siga el cas, estimant 
les corresponents pèrdues esperades, conformement al que s’indica 
en la incorrecció g) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 
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f) En el compte d’existències denominat “Terrenys amb qualificació 
urbanística i sense i solars” figuren com a actius costos assignats a 
sòls dotacionals propietat de la Generalitat, derivats de les obres 
d’urbanització del Pla Especial del "Sector La Torre" de València, per 
un valor comptable de 714.025 euros i altres costos corresponents a 
les seus actuacions urbanístiques en sòls de sis municipis, per un 
valor comptable d’1.362.960 euros, que no són de titularitat de 
l’Entitat i la probabilitat de recuperació i realització dels quals és, en 
els dos casos, molt remota, atès que ha sigut desestimada l’actuació 
o la sol·licitud de recuperació, pel fet de ser actuacions inviables o 
per tractar-se de planejaments i projectes anul·lats judicialment, 
segons que s’indica en la incorrecció h) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

2. Clients empreses del grup i associades 

Les circumstàncies que tot seguit es detallen posen de manifest diverses 
incorreccions materials i una limitació a l’abast que afecten 
significativament aquest epígraf del balanç dels comptes anuals: 

a) El deute reconegut per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 
per 51.382.788 euros, continua pràcticament amb el mateix saldo 
que en els dos exercicis anteriors, per tant es confirma la conclusió 
dels informes de fiscalització dels dits exercicis, segons la qual el 
deute s’ha de considerar com un actiu no corrent ja que no s’espera 
que el venciment es produïsca a curt termini, segons que s’indica 
en la incorrecció i) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

b) La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha 
manifestat que no li consta suficient documentació pel que fa a un 
import de 39.126.500 euros que es recull en els comptes “Gestió de 
patrimoni-reparacions efectuades remeses” i “Gestió de patrimoni-
abonament de despeses corrents”, d’una antiguitat superior a tres 
anys, que es detalla en la nota 32.b) de la memòria dels comptes 
anuals, conformement s’indica en la limitació a l’abast de l’apartat 
4.1 de l’Informe. 

 En el compte “Gestió de patrimoni-reparacions efectuades 
remeses”, d’altra banda, figuren factures per un import de 2.227.973 
euros, corresponent als anys 2012 a 2014, que van ser retornades 
perquè la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
considerava que l’encomana de gestió no es trobava degudament 
formalitzada, circumstància que afectaria també l’import de 
2.214.399 euros del compte “Gestió de patrimoni-reparacions 
efectuades pendents de remetre”. 

 En l’any 2014 l’Entitat va continuar amb la dita activitat, perquè 
considerava que tenia el mandat legal de conservar i reparar 
aquests habitatges, encara que s’ha comprovat que durant l’any 
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2015 l’Entitat no ha realitzat aquestes actuacions, que han sigut 
assumides directament per la Generalitat. 

 En atenció a les circumstàncies exposades, el deute esmentat de 
43.568.872 euros hauria d’haver-se registrat com un actiu no 
corrent, ja que no s’espera que el venciment es produïsca a curt 
termini, conformement s’indica en la incorrecció i) de l’aparat 4.1 
de l’Informe. 

 L’Entitat ha de promoure totes les actuacions que estiguen al seu 
abast per a conciliar adequadament aquestes quanties, recuperant 
la totalitat dels seus imports mitjançant la seua inclusió en els 
expedients de compensació en tramitació als quals es fa referència 
en la recomanació que figura en l’annex IV d’aquest Informe. 

c) El saldo del compte “Convenis de gestió-certificacions pendents 
d’emetre”, per un import de 2.809.610 euros, està integrat per 
actuacions d’antiguitat elevada, especialment pels costos produïts 
per les reparacions per pluges de l’any 2007, per una quantia de 
2.364.574 euros, que es detalla en la nota 32.b) de la memòria dels 
comptes anuals. 

 Es considera que els imports esmentats haurien d’haver-se donat 
de baixa del balanç i comptabilitzar aquestes pèrdues en exercicis 
anteriors, conformement al que s’indica en la incorrecció j) de 
l’apartat 4.1 de l’Informe. 

3. DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI 

Les circumstàncies que tot seguit es detallen posen de manifest una 
incorrecció i una limitació a l’abast que afecta significativament aquest 
epígraf del balanç dels comptes anuals: 

a) Pel que fa als imports corresponents al deute a curt termini amb la 
Generalitat dels comptes “Subrogació de deute financer” i “Fons de 
liquiditat autonòmic”, per un import conjunt de 91.431.089 euros, 
conformement es va indicar en els informes de fiscalització 
d’exercicis anteriors, el Consell de la Generalitat va acordar que 
aquests passius financers no produïren interessos i que el 
venciment fos anual, encara que en cas que no se saldassen arribat 
aquest venciment se’n produiria la renovació automàtica alhora 
que se’n mantindria la condició de deute a curt termini. 

 En aquest context, s’ha produït la renovació automàtica dels 
91.431.089 euros, classificats com a passius corrents a 31 de 
desembre de 2013. 

 En aplicació del marc d’informació financera, en concret la norma 
6a d’elaboració dels comptes anuals, correspon classificar la 
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totalitat del deute com un passiu no corrent, atés que l’EIGE disposa 
d’un dret incondicional de diferir el pagament d’aquestes 
obligacions i no espera que aquest es produïsca a curt termini, 
conformement al que s’indica en la incorrecció k) de l’apartat 4.1 de 
l’Informe. 

b) En aquest epígraf del balanç figura un saldo en el compte “Convenis 
de gestió liquidacions pendents de pagament”, que es detalla en la 
nota 32.c) de la memòria dels comptes anuals, per una quantia de 
9.803.223 euros, pel que fa al qual la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient indica que falta documentació acreditativa 
del saldo esmentat, segons que s’indica en la limitació a l’abast de 
l’apartat 4.1 de l’Informe. 

 L’Entitat ha de promoure totes les actuacions que estiguen al seu 
abast per a conciliar adequadament aquestes quanties, 
compensant-ne l’import mitjançant la seua inclusió en els 
expedients en tramitació als quals es fa referència en la 
recomanació que figura en l’annex IV d’aquest Informe. 

4. CREDITORS COMERCIALS I D’ALTRES COMPTES PER A PAGAR 

En l’apartat “Acomptes de clients” figura un import d’ingressos no 
meritats per factures emeses als propietaris de sòls de les urbanitzacions 
pendents d’acabar: "Sector La Torre" i "Sector Benissaet", per un import 
de 29.457.697 euros, així com a l’ingrés no meritat pel cobrament de la 
subvenció del Ministeri de l’Habitatge destinada al finançament de la 
urbanització del "Sector La Torre", per 8.083.993 euros. 

La meritació i el registre corresponent com a ingressos, es produirà quan 
les obres d’urbanització s’hagen finalitzat i s’aprove l’expedient de 
liquidació definitiva de la reparcel·lació, circumstància que no es 
produirà abans del 31 de desembre de 2015, segons que s’indica en la 
incorrecció l) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

5. PROVISIONS A CURT TERMINI 

En la data de tancament de l’exercici 2014 l’EIGE havia ingressat a 
Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL, en la qual 
participa en un 51% del seu capital social, un import aproximat de 
600.000 euros, per a pagar els venciments de capital i interessos de 
diversos préstecs hipotecaris rebuts per aquesta societat d’una entitat de 
crèdit, en virtut del qual es van adquirir uns terrenys urbans a l’IVHSA, 
actualment EIGE. 

L’import esmentat figura comptabilitzat en el balanç de l’Entitat com un 
crèdit a la dita filial per un valor comptable de zero euros, a causa que el 
seu valor ha sigut deteriorat anualment, en la seua totalitat. 
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En l’epígraf del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2014, denominat 
“Deterioració i resultat per alienacions d’instruments financers”, s’ha 
registrat un import de 207.424 euros corresponent a la deterioració 
practicada per la totalitat dels imports anticipats per l’EIGE a la seua filial 
en 2014. 

En gener de 2015, amb anterioritat a la formulació dels seus comptes 
anuals, l’EIGE va deixar d’atendre els venciments dels préstecs, de 
manera que era conscient que aquesta circumstància determinava que 
hauria d’afrontar les obligacions sorgides com a conseqüència del 
consegüent impagament per la seua filial de les quotes de préstecs. 

Hi havia un contracte d’aval signat entre l’EIGE i l’Institut Valencià de 
Finances (IVF), en data de 5 d’abril de 2011, en virtut del qual si l’entitat 
de crèdit executava el seu aval, els imports abonats per l’IVF haurien de 
ser reemborsats per l’Entitat. 

En la mesura en què l’IVF va desemborsar el dia 30 de març de 2015 un 
import d’1.446.679 euros a l’entitat de crèdit prestadora de la filial de 
l’EIGE, en data de 14 d’abril de 2015 va reclamar a l’EIGE el 
reemborsament de la dita quantitat. 

En aplicació del principi de prudència i de la norma de registre i valoració 
número 15a Provisions i contingències, l’Entitat hauria d’haver informat 
d’aquestes operacions en la memòria dels seus comptes anuals i hauria 
d’haver reconegut en l’exercici 2014 un passiu en forma de provisió pel 
total de la quantia pendent de pagament, a causa de la incapacitat 
financera de DUHP, conformement al que s’indica en la incorrecció m) de 
l’apartat 4.1 de l’Informe. 
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Tot seguit es detallen altres fets que no han afectat l’opinió, perquè es 
tracta de circumstàncies referides a la formulació i rendició dels comptes 
i incorreccions observades, que no són materials. 

1. Control formal dels comptes 

S’ha analitzat la informació comptable generada per l’aplicació 
informàtica que utilitza l’EIGE, i s’ha comprovat que no coincideix amb la 
recollida en el balanç dels comptes anuals de 2014 que han sigut 
presentats en la Sindicatura de Comptes. 

La situació anterior es produeix, principalment, perquè en la informació 
comptable generada per l’aplicació informàtica es realitzen ajustaments i 
reclassificacions de manera manual, per elaborar la informació financera 
que finalment aprova l’EIGE, que no es registren en l’aplicació 
informàtica esmentada. 

Es considera que la pràctica descrita no és adequada i que l’EIGE ha de 
millorar els procediments de registre comptable i elaboració dels 
comptes anuals, de manera que tots els apunts comptables 
s’introduïsquen i registren a través de l’aplicació informàtica. 

L’Entitat, 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 l’exercici 2014 no s’han formulat comptes anuals consolidats sense 
que la nota 1 de la memòria faça menció a les raons per les quals no ha 
complit amb aquesta obligació. 

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

No s’han retut a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals de la 
societat mercantil Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, SL, així 
doncs s’ha incomplit el que disposa l’article 141 de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

En la revisió efectuada de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 
2014, s’han posat de manifest les circumstàncies següents que interessa 
destacar: 

- En la nota 2.4.e) no es detallen les raons excepcionals que han 
motivat que l’Entitat no aplegue en el compte de pèrdues i guanys 
les xifres comparatives entre els exercicis 2013 i 2014. 
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- En la nota 16 no s’informa de les circumstàncies que han motivat 
les correccions valoratives per deterioració de les existències, per 
un import net de 18.671.331 euros i no s’informa de la limitació a la 
disponibilitat sobre els béns immobles subjectes a reversió a 
diferents administracions públiques, fet que incompleix el que 
disposa la norma d’elaboració dels comptes anuals 10a. 

- En la nota 29 hauria d’haver-se recollit informació sobre els 
contingències relatives a les reclamacions patrimonials i assumptes 
en litigi derivats, principalment, de l’incompliment en els terminis 
d’execució d’obres, de contractes de direccions d’obra no liquidats, 
d’incompliments en els nombrosos convenis subscrits i dels judicis 
pendents de l’expedient de regulació d’ocupació. 

2. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

En la nota 11 de la memòria dels comptes anuals de l’Entitat s’informa de 
la naturalesa i detall de l’import d’aquest epígraf, per 8.750.000 euros. En 
la seua fiscalització s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- Les participacions en les societats de capital associades 
Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL, i Tarea 
Promotora Valenciana de Vivienda, SL, per una quantia de 479.000 
euros, estan deteriorades al 100%. 

- La participació en el capital de la societat mercantil associada Pla 
Cabanyal-Canyamelar, SA, per una quantia de 8.750.000 euros, no 
ha sigut deteriorada, al mostrar els seus comptes anuals auditats 
un patrimoni net positiu. 

- Cal destacar, però, que els dits comptes no mostren cap 
deterioració en les seues existències el valor comptable de les quals 
puja a 26.542.724 euros, equivalent al 81% del seu total actiu, en el 
qual figuren immobles per restaurar o en procés de construcció. 

3. Inversions financeres a llarg termini 

El detall per entitats del valor de cost i comptable d’aquest epígraf del 
balanç, és el següent: 
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Entitat pública 
Valor de 
cost 

Deterioració 
de valor 

Valor 
comptable 

Ajuntament de València 39.313.386 0 39.313.386 

Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig 4.120.551 0 4.120.551 

EGUSA (Ajuntament d'Alboraia) 29.397.021 (29.397.021) 0 

Total 72.830.958 (29.397.021) 43.433.937 

Quadre 2 

En la fiscalització d’aquest epígraf s’han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En el sentit exposat en l’apartat 4.3 de l’Informe, hi ha una incertesa 
pel que fa al moment de cobrar els deutes dels ajuntaments referits 
en el quadre anterior. 

- Segons que s’indica en la nota 12.1 de la memòria dels comptes 
anuals, l’Entitat ha registrat en l’exercici 2014 una deterioració pel 
100% del deute d’EGUSA, entitat dependent de l’Ajuntament 
d’Alboraia, davant la situació litigiosa en què es troba. 

 Pel que fa al deute esmentat es té constància que, en data de 13 
d’octubre de 2015, el jutjat contenciós administratiu número 6 de 
València va estimar parcialment el recurs presentat per la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i va 
condemnar solidàriament l’Ajuntament d’Alboraia i la seua 
empresa municipal EGUSA a pagar a la Generalitat la suma de 
29.503.832 euros de principal, més els interessos legals produïts des 
de la data d’interposició del recurs. 

 En el context expressat es considera que l’EIGE ha de valorar 
l’execució de la sentència esmentada, a fi de revisar, si és el cas, la 
deterioració del deute registrat en l’exercici 2014. 

4. Deutors per operacions de trànsit a llarg termini 

En aquest epígraf figura registrat un import de 49.907.416 euros 
corresponent a un deute de l’Ajuntament de València derivat d’un 
conveni pendent de liquidar per l’execució d’obres en el “Sector Grau” de 
València. 

Pel que fa a la incertesa referida en l’apartat 4.3 de l’Informe, relativa al 
moment i la quantia en què serà exigible aquest deute, cal destacar que 
l’Ajuntament de València no té registrat aquest deute en el seu compte 
general i en març de 2015 l’entitat AUMSA, dependent de l’Ajuntament 
de València, va licitat el desenvolupament urbanístic d’aquest sector, 
que va quedar desert, entre altres raons, per l’increment en les càrregues 
urbanístiques que representa un cànon d’urbanització de 49.907.416 
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euros per als propietaris del futur "Sector Grau” o per a l’urbanitzador 
que en el seu dia se seleccione. 

5. Existències 

En la nota 16 de la memòria dels comptes anuals no es mostra un detall 
de la deterioració dels distints elements que componen aquest epígraf, 
que presentem tot seguit: 

Component Valor de 
cost 

Deterioració 
de valor 

Valor 
comptable 

Edificis com a matèria primera 1.222.344 0 1.222.344 

Terrenys i solars com a matèria primera 19.344.179 (747.627) 18.596.552 

Promocions en curs 45.142.261 (5.389.179) 39.753.082 

Promocions acabades 127.677.627 (30.068.613) 97.609.014 

Acomptes a proveïdors 1.705.754 0 1.705.754 

Total 195.092.165 (36.205.419) 158.886.746 

Quadre 3 

En l’exercici 2014 l’Entitat ha registrat una deterioració neta de les seues 
existències de 18.671.331 euros, dels quals un total de 18.543.986 euros 
figuren registrats en l’epígraf del compte de pèrdues i guanys “Variació 
d’existències de productes acabats i en curs de fabricació”, mentre que la 
xifra de 127.345 euros es recull en l’epígraf “Aprovisionaments”. 

Tot seguit es presenta un detall de l’evolució de les deterioracions 
comptabilitzades en el compte de pèrdues i guanys, atenent a la 
classificació de les existències que l’Entitat mostra en el segon quadre de 
la nota 16 de la memòria dels comptes anuals: 

  



Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE). Exercici 2014 
Annex II: Observacions i constatacions que no afecten l’opinió  

320 
 

Component 2011 2012 2013 2014 
Deterioració  
acumulada 

Promoció de sòl 904.453 4.762.592 6.147.585  8.908.743 20.723.373 

Terrenys 0 0 0 0 0 

Obres en curs 0 0 0 1.885.404 1.885.404 

Acabades 904.453 4.762.592 6.147.585  7.023.339 18.837.969 

Promoció habitatges 112.258 2.981.904 2.625.297 9.762.588 15.482.047 

Solars 112.258 61.363 446.661 127.345 747.627 

Obres en curs 0 0 0 3.503.775 3.503.775 

Acabades 0 2.920.541 2.178.636 6.131.468 11.230.645 

Total 1.016.711 7.744.496 8.772.882 18.671.331 36.205.420 

Quadre 4 

L’Entitat ha obtingut informes externs per valorar les obres en curs i 
acabades de les promocions d’habitatges, pel que fa als habitatges, 
garatges i trasters. 

La valoració de les promocions de sòl acabades destinades a la venda i la 
dels locals comercials de les promocions d’habitatges acabades, ha sigut 
realitzada internament. 

L’Entitat no ha estimat la deterioració de les existències de sòls, edificis 
en curs i edificis acabats destinats a la rehabilitació, el valor de cost dels 
quals és de 4.676.143 euros, ni el de la pràctica totalitat de les existències 
de matèria primera corresponents a terrenys de promocions de sòl i a 
solars de promoció d’habitatges, el valor comptable conjunt dels quals és 
de 18.596.551 euros. 

Amb independència de les observacions realitzades en els paràgrafs 
anteriors i dels fets posats de manifest en l’apartat 1 de l’annex I de 
l’Informe, interessa destacar que en els comptes d’existències “Edificis”, 
“Terrenys amb qualificació urbanística i sense i solars” i “Promocions en 
curs” figuren comptabilitzats determinats béns immobles cedits 
gratuïtament a l’Entitat per distintes administracions públiques, a fi que 
aquesta promogués determinades actuacions. En la mesura que no s’ha 
complit els terminis pactats o legals per a fer-ne la promoció, l’EIGE ha 
de valorar la formalització de la reversió a les administracions públiques 
cedents, mitjançant la subscripció dels acords corresponents i la 
reducció del patrimoni net que fa al cas. 

En la situació esmentada es troben set béns immobles per rehabilitar en 
el centre històric de València i un bé immoble per a rehabilitar a la ciutat 
de Castelló, registrats per sengles valors comptables d’1.327.203 euros i 
3.683.123 euros, cedits per la Generalitat; així com els béns immobles 
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cedits gratuïtament per cinc ajuntaments mitjançant escriptura pública, 
amb la finalitat que l’Entitat promogués la construcció d’habitatges 
protegits, registrats per un valor comptable de 2.206.439 euros. 

Es té constància que en l’exercici 2014 s’ha elevat a escriptura pública la 
resolució de la cessió d’un bé immoble, de manera que el seu valor 
comptable ha sigut registrat com a pèrdues mitjançant la seua baixa en 
existències, per un import de 493.043 euros. 

La denominació de l’apartat “Consum de matèries primeres i d’altres 
matèries consumibles” de l’epígraf “Aprovisionaments” del compte de 
pèrdues i guanys, no ha sigut adaptada al Pla General de Comptabilitat 
per a les empreses immobiliàries, de manera que s’hi hauria d’indicar 
“Consum de terrenys i solars” 

En la data de tancament de l’exercici 2014 l’Entitat no havia registrat com 
a major cost de les existències de promoció del sòl acabades, un import 
de 255.586 euros, derivat d’un litigi de l’any 2010, relatiu al projecte de 
reparcel·lació forçosa del "Sector La Torre”, ni tampoc tenia registrat el 
deute consegüent, que ha sigut liquidat en l’exercici 2015. 

6. Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

El treball realitzat en aquest epígraf ha consistit bàsicament en la revisió 
del control intern i en la confirmació de saldos als trenta comptes amb 
entitats de crèdit dipositàries dels fons. 

En la fiscalització s’ha posat de manifest que no es trobava conciliat un 
compte bancari, que concentra el 9% del total dels moviments de 
cobrament i pagament durant l’exercici 2014, per una xifra aproximada 
de 5.000.000 d'euros; la diferència total de conciliació és de 91.428 euros. 
L’Entitat ha justificat la circumstància anterior, l’origen de la qual està en 
disfuncions en l’aplicació informàtica que automatitza el procés de 
conciliació, que no van quedar degudament documentades. 

7. Fons propis 

Els “Fons propis” és l’epígraf més significatiu del patrimoni net i passiu 
del balanç´, que s’eleven a una xifra de 422.967.214 euros i sobre el qual 
s’informa en les notes 2 i 18 de la memòria dels comptes anuals. 

Un detall de la variació experimentada en l’exercici 2014 per cadascun 
dels distints apartats que componen aquest epígraf és el següent: 
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Apartat 2013 Distribució Correcció 
d'errors 

Resultat de 
l'exercici 
2014 

2014 

Fons social 567.903.060 0 0 - 567.903.060 

Reserves (13.411.343) 0 0 - (13.411.343) 

Resultats d'exercicis anteriors (32.829.960) (18.047.410) 3.363.873 - (47.513.497) 

Resultat de l'exercici (18.047.410) 18.047.410 0 (84.011.006) (84.011.006) 

Total 503.614.347 0 3.363.873 (84.011.006) 422.967.214 

Quadre 5 

En l’exercici 2014 els fons propis han disminuït en un percentatge 
significatiu del 16,1%, com a conseqüència de les pèrdues tan elevades 
que es concentren especialment en les deterioracions següents de valor 
dels actius de l’EIGE: 18.543.986 euros en existències; 18.328.816 euros en 
les inversions immobiliàries consistents en els magatzems, pàdocs i 
aparcament del circuit de Fórmula 1; i 29.397.021 euros en el deute de 
l’entitat pública EGUSA, dependent de l’Ajuntament d’Alboraia. 

Hem revisat la raonabilitat de les correccions d’errors practicades per 
l’Entitat, que es concentren especialment en un import de 2.621.755 
euros, corresponent a previsions de factures pendents de rebre, que pel 
temps transcorregut des de la finalització de les obres de promoció 
d’habitatges a què es refereixen, no s’espera que es reben. 

8. Deutes a curt i a llarg termini amb entitats de crèdit 

Segons que es mostra en la nota 21 de la memòria dels comptes anuals, 
el valor nominal del deute amb entitats de crèdit suma 171.286.630 euros, 
equivalent al 35,6% del total passiu del balanç. 

Aquest import ha sigut confirmat per als deutes nacionals amb l’informe 
detallat de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya i 
mitjançant la documentació oportuna, per al préstec de 60.000.000 
d'euros concedit per una entitat de crèdit estrangera. 

S’ha comprovat que la comptabilització per l’Entitat, com a menor valor 
dels deutes amb entitats de crèdit, de l’import corresponent als 
interessos i capital subsidiats pel Ministeri de Foment, per la xifra de 
15.358.627 euros, expressa raonablement una valoració posterior 
d’aquests préstecs a cost amortitzat. 

9. Provisions a curt termini 

L’Entitat no disposa d’un detall per proveïdors i factures de la provisió 
per al pagament d’interessos de demora, per un import de 8.256.690 
euros, que figura registrada en l’epígraf “Provisions a curt termini” del 
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passiu corrent, motiu pel qual no s’ha pogut verificar la raonabilitat 
d’aquesta provisió. 

Es té constància que en l’exercici 2015, almenys dos contractistes 
d’infraestructures ferroviàries han reclamant a l’Entitat el pagament 
d’interessos de demora per un import conjunt d’1.558.489 euros, sobre 
factures que els van ser abonades amb càrrec al mecanisme del pla de 
pagament a proveïdors, argumentant que l’Entitat està obligada per 
l’aplicació directa de la Directiva Europea 2011/7/UE, d’acord amb el que 
han reconegut diversos jutjats contenciosos administratius. 

10. Creditors comercials i d’altres comptes a pagar 

El treball realitzat en la revisió dels apartats “Proveïdors” i “Creditors 
diversos” d’aquest epígraf, el saldo conjunt dels quals a 31 de desembre 
de 2014 és de 19.314.609 euros, ha consistit en la confirmació externa, 
aproximadament, del 64% de l’import referit. Durant aquest treball s’han 
posat de manifest les circumstàncies següents: 

- El detall per proveïdor o creditor dels comptes 400, 410 i 523 que 
facilita el programa de comptabilitat Navisión, únic existent i que 
ha servit de base per a la confirmació externa, no quadra amb el 
saldo dels dits comptes. Les diferències respectivament són de 
241.759 euros, 191.812 euros i 66.553 euros, a causa de problemes en 
el manteniment adequat del dit programa de comptabilitat, 
circumstància que ha limitat l’obtenció d’evidència suficient i 
adequada. 

- No s’ha rebut resposta a la sol·licitud de confirmació de saldos per a 
alguns dels proveïdors i creditors revisats, per un import conjunt de 
3.689.956 euros. 

- L’Entitat no ha facilitat la conciliació del compte “Proveïdors 
factures pendents de rebre”, el saldo dels quals a 31 de desembre de 
2014 puja a 940.616 euros. 

- L’apartat proveïdors de l’epígraf “Creditors comercials i altres 
comptes per cobrar” es troba sobrevalorat en 1.069.437 euros, i 
infravalorat el saldo de l’epígraf "Deutes amb empreses del grup i 
associades" en la dita quantia com a conseqüència de l’existència 
d’un deute per a pagar a la Generalitat, registrat indegudament com 
a pagar a proveïdors. 

- El saldo creditor del compte “Factures pendents de rebre de 
promocions pròpies”, per una quantia de 613.196 euros, està 
conformat per factures pendents de presentar, d’antiguitat superior 
a 3 anys, circumstància que posa de manifest la necessitat de 
regularitzar-lo. 
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La informació que es recull en la nota 36 de la memòria dels comptes 
anuals sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors ja 
posat de manifest que no s’informa adequadament del període mitjà de 
pagaments excedit, que s’ha estimat inferior, i de l’import dels deutes 
que a la data de tancament sobrepassa el màxim legal, que és superior. 

11. Vendes 

El detall d’aquest apartat del compte de pèrdues i guanys, obtingut de la 
nota 24.a) de la memòria dels comptes anuals. és el següent: 

Concepte 2014 2013 

Venda d'infraestructures 9.402.787 0 

Venda d'edificacions 2.666.229 418.410 

Ingressos per rehabilitació 191.163 0 

Ingressos per quotes d'urbanització 0 12.894 

Total 12.260.180 431.304 

Quadre 6 

En la fiscalització de les vendes de l’EIGE, s’han posat de manifest els fets 
següents que interessa destacar: 

- Pel que fa a la venda de l’aparcament de l’estació de mercat, a més 
dels fets posats de manifest en la incorrecció e) de l’apartat 4.1 de 
l’Informe i en lletra d) de l’annex I, interessa destacar, segons que 
s’indica en la nota 32.b) de la memòria dels comptes anuals, que 
mitjançant resolució de 17 de novembre de 2014, la Conselleria 
d’Infraestructures, Transports o Medi Ambient va assumir 
l’administració de la infraestructura del transport en construcció, 
denominada Línia T2 del metro de València, tram Xàtiva-Línia 4, 
Estació de Mercat, així com l’aparcament integrat en la dita 
infraestructura mitjançant el conveni formalitzat a l’efecte amb 
l’Ajuntament de València, subrogant-se en tots els drets i 
obligacions que corresponen a l’EIGE, així com revocar l’encàrrec 
efectuat el 20 de novembre de 2006, pel que fa a la infraestructura 
descrita. 

 Es té constància, però, que l’Entitat va rebre, en data de 27 de febrer 
de 2015, un escrit signat per la cap del servei de contractació i 
assumptes generals sobre l’abast i delimitació de la resolució 
referida en el paràgraf anterior, pel qual s’informa que es va 
assumir l’administració de la infraestructura del transport, 
actualment en construcció, referida a l’aparcament de cinc plantes 
situat sobre l’estació del Mercat de la Línia T2 de la xarxa de 
Metrovalència. 
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 Les imprecisions i incongruències dels documents referits 
permeten concloure que no s’ha determinat, de manera fefaent, si 
la Conselleria ha assumit la totalitat de la infraestructura o 
solament les obres de l’estació de Mercat, pel que fa a l’aparcament. 

 En el cas que s’assumís la totalitat de l’obra la Línia T2 referida, 
aquesta circumstància hauria d’haver tingut efectes molt 
significatius sobre els epígrafs d’"Immobilitat material" i 
"Subvencions, donacions i llegats" del balanç, àrees que no formen 
part de l’abast d’aquesta fiscalització, que no s’han produït, excepte 
el descrit en la incorrecció e) de l’apartat 4.1 de l’Informe, relatiu al 
cost de l’aparcament de l’estació Mercat, en el qual es detalla 
l’operació del concepte “Venda d’infraestructures”. 

- En data de 23 de setembre de 2014, la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient va informar favorablement l’alienació d’un 
edifici en construcció, 356 habitatges, 220 garatges, 43 trasters, 92 
locals i 69 parcel·les del patrimoni propi de l’EIGE, a fi de retornar-
les al trànsit jurídic. 

 En el primer trimestre de 2015 es van publicar dues subhastes 
públiques de 66 locals a les províncies d’Alacant, Castelló i València 
i de 23 locals al centre històric de València, les quals van quedar 
desertes. 

 El dia 29 de maig de 2015 es van publicar en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana la subhasta pública, per un preu mínim de 
licitació de 6.919.100 euros, de l’edifici en construcció sobre la 
parcel·la R-03 del "Sector La Torre” de València propietat de 
l’Entitat, que va ser declarada deserta mitjançant resolució de la 
directora general de l’Entitat de data 30 de juny de 2015. 

 Segons estableix l’article 83 de l’LPG, si quedés deserta la primera 
subhasta, es podran celebrar fins a tres subhastes successives més 
sobre el mateix edifici en un termini no superior a un any des de la 
convocatòria de la primera subhasta, sent el tipus de licitació el de 
la subhasta immediata anterior, que podrà reduir-se fins a un 15% 
en cada nova subhasta per resolució motivada de la Direcció 
General competent en matèria de patrimoni. 

 En la mesura que la subhasta ha quedat deserta, s’ha posat de 
manifest que en l’any 2015 s’ha incrementat la deterioració del 
valor comptable d’aquest immoble, en, almenys, 1.037.865 euros, 
corresponent a dit 15%, circumstàncies que ha de tenir-se en 
compte per l’Entitat. 

 En l’exercici 2014, de les promocions acabades de sòl, habitatge i 
rehabilitació, el valor del cost del qual en existències és de 
127.6773.627 euros, tan sols s’han venut 6 habitatges, amb els seus 
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garatges i trasters, per un preu de venda conjunt de 697.305 euros, i 
el valor de cost conjunt del qual pujava a 671.080 euros. 

- L’import restant del concepte del quadre anterior “Venda 
d’edificacions”, per 1.968.924 euros, correspon al registre comptable 
d’una cessió gratuïta d’un local comercial a l’Ajuntament d’Oriola, 
per la qual la dita operació no ha representat ingrés d’efectiu, ja que 
figura l’ingrés no meritat en un compte de acompte de clients. 

12. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 

Tot seguit, es presenta un detall per conceptes d’aquest epígraf del 
compte de pèrdues i guanys, amb els imports expressats en euros: 

Concepte 2014 

Deterioració net d'existències 2014 (18.543.986) 

Venda  aparcament estació Mercat (9.402.787) 

Operacions amb ajuntaments (3.719.311) 

Venda d’habitatges (671.080) 

Costos incorporats 804.973 

Altres moviments (233.132) 

Total (31.765.323) 

Quadre 7 

En la fiscalització d’aquest epígraf no s’han posat de manifest 
circumstàncies que calga destacar, amb independència de les que es 
recullen en l’apartat 4.1 “Fonaments de l’opinió amb excepcions” de 
l’Informe. 

13.  Despeses de personal 

Les xifres que es mostren en la nota 24.c) de la memòria dels comptes 
anuals no són comparatives, de manera que l’increment real de les 
despeses de personal en l’exercici 2014, respecte a l’exercici anterior, ha 
sigut del 9,9% i no del 71,2%, que és el percentatge que es recull en 
l’esmentada nota de la memòria dels comptes anuals. 

L’increment real de les despeses de personal en l’exercici 2014 s’ha 
degut, principalment, a les despeses per indemnitzacions i salaris de 
tramitació en l’execució de les sentències condemnatòries en matèria de 
personal derivades dels expedients de regulació d’ocupació de l’Institut 
Valencià de l’Habitatge, SA (IVHSA) i de l’Agència Valenciana de Mobilitat 
(AVM), encara que els acomiadaments han sigut procedents de manera 
majoritària i només queden 4 judicis pendents de sentència. 
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En aquest sentit, cal destacar que per execució de la sentència de data 5 
de desembre de 2014 del Jutjat Social de València número 12, en data de 
22 de desembre de 2014, l’EIGE ha readmés 6 treballadors de l’AVM, amb 
abonament dels salaris de tramitació, amb efectes del dia 1 de gener de 
2013. 

Un detall comparatiu entre els exercicis 2013 i 2014 dels treballadors de 
l’Entitat, en funció de la seua procedència, després de la integració dels 
treballadors de les distintes entitats, és el següent: 

Entitat 2014 2013 

IVHSA 130 128 

EIGE (anterior GTP) 17 19 

AVM 14 8 

SEPIVA 6 6 

Total 167 161 

Quadre 8 

En l’exercici 2014 s’han produït 8 altes derivades de sentències 
condemnatòries i 2 baixes de treballadors de l’Ens Gestor 
d’Infraestructures de Transport de la Generalitat (GTP). 

En la fiscalització de les despeses de personal de l’EIGE, s’ha posat de 
manifest que no hi ha procediments escrits en els quals es documenten 
el procés de gestió de nòmines i els controls interns. 

En la revisió d’una mostra de 25 nòmines del mes de desembre de 2014, a 
fi de verificar la seua adequació a la normativa d’aplicació i al contingut 
del seu expedient de personal, s’han posat de manifest els fets següents 
que cal destacar: 

- Pel que fa als treballadors de l’IVHSA i al complement retributiu A, 
no consta que es faça anualment una resolució de la Direcció 
General sobre la procedència de cobrar-lo. S’observa que en dos 
supòsits, a causa del canvi de categoria, el cobrament del dit 
complement hauria de ser objecte de revisió. 

- Pel que fa als treballadors de GTP i de Seguretat i Promoció 
Industrial Valenciana, SA (SEPIVA), actualment integrades en l’EIGE, 
no hi ha constància de taules laborals en l’any 2012, a l’efecte de 
comprovar la correcció de les retribucions abans de la integració, 
que han de ser les mateixes que les percebudes en 2014. 

- En dos supòsits, no s’acredita la titulació requerida per al lloc de 
treball que ocupen els treballadors. 
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D’altra banda, en la revisió del moviment del compte bancari en què es 
va ingressar l’import de 7.000.000 d'euros corresponent a la transferència 
nominativa per finançar l’expedient de regulació d’ocupació de l’IVHSA, 
aprovat per acord del Consell de 27 d’abril de 2012, s’ha posat de 
manifest que l’Entitat va disposar el 30 de setembre de 2013 d’un import 
de 260.000 euros, la destinació del qual ha sigut atendre un venciment 
d’un préstec concertat amb una entitat financera, situació que no ha 
sigut esmenada. 

El saldo comptable del dit compte a 31 de desembre de 2013 i 2014, que 
reflecteix l’import pendent d’aplicar als seus fins és de 660.981 euros i 
290.536 euros, respectivament. 

Finalment, cal destacar que el 31 de desembre de 2014 l’Entitat no havia 
registrat un passiu de 62.333 euros corresponent a l’execució de les 
sentències derivades de les demandes interposades com a conseqüència 
dels acomiadaments de l’expedient de regulació d’ocupació de l’IVHSA i 
de l’AVM. 

14. Despeses d’explotació i despeses financeres 

En la fiscalització d’aquests epígrafs s’han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- Les despeses per serveis exteriors haurien d’haver-se incrementat 
en 75.107 euros, com a conseqüència de la falta de registre de 
despeses meritats de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de 
Conservació del Parc Logístic de València. 

- Les despeses financeres haurien d’haver-se incrementat en 126.000 
euros, com a conseqüència de la falta de registre d’una comissió 
meritada per un aval prestat per l’Institut Valencià de Finances. 
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1. Normativa i grau d’aplicació 

L’aprovació del ROF de l’EIGE, que va entrar en vigor el dia 7 de gener de 
2013, va determinar que l’Entitat tingués la consideració de 
l’Administració Publica, per la qual els seus contractes s’ajustaven al que 
disposa en l’LCSP. 

L’Entitat 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 dels dia 23 d’octubre de 2012, als efectes del que preveu la 
normativa de contractació pública i li poden encarregar realitzar treballs 
i tasques incloses en l’àmbit de les seues competències. 

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 1/2015 de 6 de febrer 
de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions, en l'any 2015, l'Entitat ha passat a ser entitat pública 
empresarial, de manera que, en aplicació del que es disposa en l’article 3 
de l’LCSP, torna a tenir la consideració de poder adjudicador distint de 
l’Administració Pública. El 22 de maig de 2015 el consell de direcció de 
l’EIGE va aprovar unes noves instruccions de contractació. 

2. Perfil de contractant 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació 
administrativa s’ha comprovat que la fiscalització que l’Entitat té creat el 
perfil de contractant en la seua pàgina web institucional, d’acord amb 
l’article 53 de l’LCSP. 

L’accés al perfil de contractant de l’EIGE es realitza mitjançant un enllaç 
directe a la Plataforma de Contractació de la Generalitat, ajustant-se en 
conseqüència al 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 l’aplicació de l’esmentada Plataforma. 

El relació amb la publicitat en el perfil de contractant de l’Entitat, s’ha 
comprovat que en tres expedients de contractes tramitats mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat, per un import conjunt de 79.479 
euros, la seua adjudicació no ha sigut publicada en el perfil de 
contractant, segons que es disposa en l’article 53.2 de l’LCSP. 

3. Contractes formalitzats en l’exercici 2014 

En funció de la informació facilitada per l’EIGE i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, s’ha 
elaborat el quadre següent en el qual s’indica el nombre i import dels 
contractes formalitzats en l’exercici, detallats per tipus i procediment 
d’adjudicació: 
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Tipus de 
contractes  

Procediments d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nom. % 

Obres Negociat  45.710 4,0% 5 21,7% 

G.S.P Obert - - 1 4,3% 

Serveis 

Obert  190.167 21,0% 2 8,7% 

Negociat 266.673 29,4% 8 34,8% 

Adhesió a acords marc i central de 
compres. 

404.399 44,6% 7 30,4% 

Subtotal 861.239 95,0% 17 74,0% 

Total 906.949 100,0% 23 100,0% 

Quadre 9 

La informació aplegada en el quadre anterior es completa mencionant 
que durant l’exercici 2014 s’han formalitzat un total de 29 contractes 
menors, per un total de 123.909 euros, l’anàlisi dels quals es detalla en 
l’apartat 4.3 d’aquest annex. 

S’ha sol·licitat una relació certificada de tots els convenis de col·laboració 
o de qualsevol altre instrument jurídic dels quals es deriven obligacions 
econòmiques enfront de tercers, subscrits per l’EIGE durant l’exercici 
2014 o vigents durant aquest, però se n’ha facilitat una llista incompleta, 
circumstància que no s’hauria de produir en exercicis futurs, amb la 
finalitat de permetre una fiscalització adequada de l’Entitat.  

4. Revisió dels expedients de contractació 

4.1 Expedients formalitzats en l’exercici 2014 

Amb l’objecte d’analitzar la tramitació adequada de la contractació 
efectuada per l’EIGE en l’exercici 2014, s’ha seleccionat la mostra de 
contractes que es detalla en el quadre següent, que representa un 25,7% 
de l’import total formalitzat en l’exercici. 
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Número 
d'expedient Objecte Procediment 

adjudicació 
Import 

adjudicació 

CTCM-14/2  
Gestió del servei públic aparcament 
provisional vehicles pesants vora l’estació 
Font de Sant Lluís València. 

Obert - 

CTCM-13/2  
Servei de vigilància 24 hores d'edifici 
d’habitatges situat a Oriola C/Clavo 16,18 i 
20. 

Obert 126.495 

CTSM-14/3  
Realització del servei de neteja en les seus i 
determinats arxius, identificats en el plec 
de l’EIGE. 

Negociat amb 
publicitat 80.942 

CTSM-14/4  

Reparació d'elements de façana amb perill 
de caiguda a la via pública dels edificis 
situats a l’illa A del barri  José Antonio 
d'Alacant. 

Negociat sense 
publicitat 25.308 

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 la comptabilització adequada de la despesa. 

S’ha fet èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua 
baremació i valoració en els procediments d’adjudicació que ho 
requerisquen. 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest els incompliments 
significatius de la normativa aplicable que es recullen en l’apartat 5.1 
“Fonaments de l’opinió amb excepcions” de l’Informe. En aquest context 
i excepte les circumstàncies referides, com a conclusió de la fiscalització 
realitzada en l’àrea de contractació, es pot afirmar que els contractes 
revisats s’han tramitat i executat, amb caràcter general, conformement 
amb la normativa vigent sobre contractació del sector públic. 

Hem comprovat que nombroses obres han sigut tramitades com a 
procediments negociats sense publicitat, quan per la seua quantia 
podrien haver sigut tramitats com a contractes menors, circumstància 
que ha determinat majors garanties en les contractacions i que ha 
facilitat la concurrència d’ofertes per a l’obtenció d’una millor oferta 
econòmica. 

Altres aspectes i observacions derivats de la revisió de la contractació 
que hauran de tenir en compte els responsables de l’Entitat, es comenten 
en els apartats següents. 
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a) Incompliment de caràcter general 

 Com a resultat de la revisió efectuada s’han posat de manifest les 
incidències següents de caràcter general o que afecten la major part 
dels contractes revisats: 

- En cap dels expedients que han sigut analitzats consta la 
justificació del procediment elegit i dels criteris que es tindran 
en consideració per a adjudicar el contracte, circumstàncies 
requerides en virtut del que disposa l’article 109 de l’LCSP. 

- El pressupost base de licitació inclou de manera errònia les 
pròrrogues contractuals, sense ajustar-se al que disposa 
l’article 87 de l’LCSP. 

- En els expedients formalitzats mitjançant procediment obert, 
la proposta d’adjudicació és realitzada per la directora general 
de l’EIGE, quan hauria de ser emesa per la mesa de 
contractació, com a òrgan col·legiat responsable de la dita 
proposta, en aplicació de les funcions determinades en 
l’article 22.1.g) del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual 
es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 

- Es desconeixen els costos que es poguessen derivar de la 
paralització de les obres, pel que fa als contractes de serveis 
certificats de redacció de projectes i direcció d’obra, en els 
quals no hi ha constància que s’haja adoptat l’acord de 
suspensió o de resolució. 

b) Expedient CTCM-14/2 

 Es tracta d’un contracte de gestió de serveis públics tramitat de 
manera ordinària mitjançant un procediment obert, per un preu 
que cal abonar a l’EIGE de 702.000 euros durant els 3 anys de 
duració contractual, prorrogable anualment fins a un màxim de 5 
anys. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen dos criteris 
objectius, que són el cànon, amb una ponderació de 60 punts sobre 
100, i la menor tarifa mitjana a abonar pels usuaris, amb 20 punts 
sobre 100; així com dos criteris subjectius amb una ponderació de 
20 punts sobre 100, que són els serveis oferits als usuaris com ara 
estacionament de vehicles (9 punts), i les inversions de conservació, 
manteniment i altres conceptes de millora de les instal·lacions (11 
punts). 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte s’han 
observat les circumstàncies següents que cal destacar: 
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- No consta cap valoració de l’economicitat d’aquesta forma de 
gestió ni en l’expedient de contractació ni en la resolució 
d’encàrrec de la Conselleria, mitjançant la inclusió del 
preceptiu estudi econòmic administratiu del servei, del seu 
règim d’utilització i de les particularitats tècniques que calga 
per definir-lo, conformement al que es disposa en l’article 183 
del RGLCAP. 

- No es té constància que s’haja formalitzat l’informe jurídic 
previ a l’aprovació dels plecs de clàusules administratives 
particulars, segons el que disposa l’article 115.6 de l’LCSP. 

- El plec de clàusules administratives particulars no reflecteix 
els paràmetres objectius que identifiquen l’equilibri 
concessional, entre els quals un marge raonable de benefici i 
la seua aplicació en cas d’alteració, amb la possibilitat d’influir 
en el règim tarifari o en el període de la concessió, en virtut del 
que preveu en l’article 282.4 de l’LCSP. 

- El plec de clàusules administratives particulars no esmenta les 
obres i instal·lacions que revertiran a la finalització del 
contracte en l’estat de conservació i manteniment adequats, 
segons que estableix l’article 283 LCSP, circumstància que 
afecta els costos d’explotació de la concessió i l’equilibri 
concessional. 

- En el procediment de selecció es van valorar tarifes superiors a 
les establides en el plec de clàusules administratives 
particulars. En aquest sentit, el dit plec hauria d’haver fixat, 
conformement al valor de mercat, un import màxim de les 
tarifes referides perquè foren valorades, a fi d’evitar la 
ineficiència d’aquesta forma de gestió del servei públic. Les 
tarifes aprovades resultants de l’adjudicació, però, es 
corresponen amb les fixades pel dit plec. 

c) Expedient CTCM-13/2 

 Es tracta d’un contracte de serveis tramitat de manera ordinària 
mitjançant un procediment obert, adjudicat per un import de 
126.495 euros i amb una duració de sis mesos, prorrogable fins a un 
any, per dues pròrrogues trimestrals. 

 En aquest expedient s’utilitza un únic criteri objectiu d’adjudicació, 
que és el valor de l’oferta econòmica, que es fixa en funció del preu 
per hora. 

 En la revisió de l‘expedient de contractació no s’han posat de 
manifest circumstàncies que interesse destacar; es pot concloure 
que s’ajusta en la seua tramitació a l’LCSP. 
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d) Expedient CTSM-14/3 

 Es tracta d’un contracte de serveis tramitat de manera ordinària 
mitjançant un procediment negociat amb publicitat, adjudicat per 
un import de 80.942 euros, amb una duració d’un any no 
prorrogable. En aquest expedient s’utilitza un únic criteri objectiu 
d’adjudicació, que és el preu. 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte s’han 
observat les circumstàncies següents que cal destacar: 

- En l’expedient no consta que l’òrgan de contractació haja 
aprovat l’expedient, ni els corresponents plecs, fet que 
incompleix el que disposen els articles 110.1 i 115.1 de l’LCSP. 

- En la tramitació d’aquest expedient no es va constituir la mesa 
de contractació com a òrgan preceptiu per als procediments 
negociats amb publicitat, conformement al que s’estableix en 
l’article 320.1 de l’LCSP. 

e) Expedient CTSM-14/4 

 Es tracta d’un contracte d’obres tramitat de manera ordinària 
mitjançant un procediment negociat sense publicitat, adjudicat per 
un import de 25.308 euros, amb una duració d’un mes. En aquest 
expedient s’utilitza un únic criteri objectiu d’adjudicació, que és el 
preu. 

 Aquest contracte forma part de la quarta i última fase de la 
reparació dels elements de façana del barri de José Antonio 
d’Alacant; tots els contractes han sigut licitats pel procediment 
negociat sense publicitat, per un import conjunt de 153.475 euros, 
d’acord amb els recursos disponibles, el temps d’execució i la zona 
d’actuació. 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte s’han 
observat les circumstàncies següents que cal destacar: 

- Hem observat que la data d’admissió de documentació dels 
candidats-licitadors és anterior a la data d’aprovació de 
l’expedient per l’òrgan de contractació, que és la mateixa que 
la d’adjudicació, irregularitat que no s’hauria d’haver produït. 

- En el plec de clàusules administratives particulars s’exigeix 
una classificació superior a la deguda, segons el que estableix 
l’article 65 de l’LCSP, circumstància que ha limitat la 
concurrència de manera indeguda. 
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- No consta l’aprovació per l’òrgan de contractació del projecte 
de reparació, constitutiu del plec de prescripcions tècniques, 
que és requerit per l’article 116.1 de l’LCSP. 

- No consta en l’expedient que s’haja requerit al candidat 
proposat la documentació relativa d’estar al corrent amb les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
conformement al que estableix l’article 151.2 de l’LCSP. 

- El contracte formalitzat va modificar la quantia de la garantia 
definitiva i la possibilitat de prorrogar el contracte, quan 
aquesta última circumstància no era objecte de negociació, 
actuació que no s’ajusta al principi de no discriminació i 
igualtat de tracte entre els candidats establit en l’article 1 de 
l’LCSP. 

4.2 Expedients formalitzats en exercicis anteriors a 2014 

S’ha realitzat un seguiment de diversos contractes formalitzats en 
exercicis anteriors i vigents en l’exercici 2014, tant de l’IVHSA com 
d’EIGE, que són els que es mostren en el quadre següent: 
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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 parcel·la R-03 SECTOR LA TORRE DE 
VALÈNCIA 

Obres 
16.777.457 

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

3.136.140 

CTAP-10/18 
Gestió i execució de les obres de millora de la 
xarxa arterial de subministrament d'aigua potable 
al sector la Torre de València. 

Obres 
1.998.931 

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 

E09/04 
Obres de senyalització, comunicació i sistema 
d'ajuda a l'explotació de la línia 2 del tramvia 
d'Alacant 

Obres 
11.794.508 

E12/02-
/M1/M2 

Serveis de manteniment, conservació, neteja i 
inspecció de la línia T2 de la Xarxa de Metro 
València en situació transitòria. 

Serveis 
198.587 

Quadre 11 

En el marc de la fiscalització realitzada s’han posat de manifest les 
circumstàncies que s’expressen tot seguit, pel que fa als procediments 
d’execució, modificació i pròrroga dels contractes formalitzats en 
exercicis anteriors que han sigut seleccionats. 

a) Expedients CTCM-05/30, CTAP-08/148 i CTAP-10/273, relatius a distintes 
obres per a la urbanització del "Sector La Torre" de València 

 En la data d’aprovació de l’Informe no s’ha produït la liquidació 
final de l’obra i es té constància que, en data de 19 de maig de 2015, 
l’EIGE ha reclamat un import de 123.561 euros al contractista dels 
expedients CTCM/-05/30, CTAP-08/148 i CTAP-10/273. Aquesta 
quantitat és el resultat de la compensació entre els imports que deu 
al contractista l’Entitat en concepte de garanties depositades i 
factures pendents de pagament, amb els imports corresponents a 
millores no executades pel dit contractista, així com altres 
deficiències d’execució. 

  



Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE). Exercici 2014 
Annex III: Revisió de la contractació 

338 
 

b) Expedient E07/40, relatius a la variant ferroviària de la línia 1 Finca 
ADOC 

 Les obres d’aquest expedient continuen paralitzades per falta de 
consignació pressupostària i el seu grau d’execució a 31 de 
desembre de 2014 del 70,6%, per import de 21.112.338 euros. Es 
desconeixen els costos que poguessen derivar-se’n per a l’Entitat 
per les suspensions successives totals de les obres. 

c) Expedient 12/02-M1 i M2 

 El contracte original es va formalitzar en setembre de 2012, per un 
import de 198.587 euros i una durada de sis mesos, finalitzant en 
setembre de 2014, després de pròrrogues successives, en la mesura 
en què estava previst que la Conselleria d’Infraestructures, Territori 
i Medi Ambient assumís la prestació del servei. 

 Hem comprovat, però, que des d’octubre de 2014, fins a setembre de 
2015, no s’ha produït la circumstància anterior i que l’Entitat ha 
hagut d’assumir els costos de manteniment, conservació, neteja i 
inspecció de la línia T2 de Metro València mitjançant contractes 
menors, entre els quals es troba un de formalitzat en gener de 2015 
fins a juliol de 2015, l’objecte del qual s’ha limitat a la inspecció, en 
lloc de fer la licitació corresponent, conformement al que estableix 
l’article 138 de l’LCSP. 

 Es considera que, amb anterioritat al dia 30 de setembre de 2014, es 
devia haver tramitat un procediment negociat sense publicitat, per 
donar cobertura contractual a aquests serveis, a fi d’evitar les 
possibles deterioracions, vandalismes i altres incidències que 
poguessen sorgir i que poguessen posar en perill la integritat dels 
vianants o vehicles. 

4.3 Contractes menors 

Durant els treballs de fiscalització es va sol·licitar una relació dels 
contractes menors formalitzats per l’Entitat en l’exercici, que s’ha 
facilitat de manera incompleta, en la mesura en què solament es 
recullen aquelles despeses que, per ser majors de 6.000 euros, s’han de 
tramitar per expedient de contractació segons la normativa interna de 
l’Entitat i aquells altres que l’àrea de gestió respectiva considere oportú 
segons la naturalesa de la despesa. 

Hem seleccionat 11 contractes menors que han sigut analitzats per tal de 
revisar-ne el compliment de les previsions legals, pel que fa a l’existència 
dels documents preceptius d’acord amb l’LCSP, així com la possible 
existència de fraccionaments indeguts dels contractes, sense que 
s’hagen observat circumstàncies que calga destacar.  
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L'Entitat per mitjà d'un escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 13 de 
maig de 2015, ha informat sobre les mesures adoptades a fi d’atendre les 
recomanacions assenyalades en l’Informe de l’exercici anterior, que han 
sigut objecte de comprovació en el curs d’aquesta fiscalització. 

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

a.1) Les despeses suplides de capital per realitzar obres de 
reparació i conservació dels habitatges integrants del 
patrimoni de promoció pública de la Generalitat, han 
d’ajustar-se als límits determinats pels crèdits assignats a la 
dita finalitat en els pressupostos de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

 En el marc de la fiscalització realitzada s’ha comprovat que a 
partir de l’exercici 2015 l’Entitat ha prohibit efectuar encàrrecs 
directes a empreses per a les reparacions urgents d’habitatges 
i elements comuns, ni les actuacions per a impedir l’assalt o 
possible ocupació d’habitatges recuperades, a causa de les 
circumstàncies que es detallen en la lletra b) de l’apartat 4.1.3 
de l’Informe. 

a.2) En la tramitació dels contractes menors l’EIGE ha d’implantar 
una aplicació informàtica que centralitze tots els contractes, 
amb independència del seu import que siguen formalitzats, 
portant una numeració única per a tota l’Entitat, que en 
facilite el control. Hem comprovat que s’ha implantat una eina 
informàtica que centralitza els contractes superiors a 6.000 
euros. 

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

b.1) Pel que fa amb l’àmbit del control intern en la gestió de 
l’immobilitzat, l’EIGE ha de promoure uns mecanismes 
efectius de control en relació amb la ubicació física dels 
immobilitzats integrants de l’inventari de béns. 

b.2) Es recomana que l’EIGE revise l’estimació en la provisió per 
interessos de demora, vistes les circumstàncies que hi 
concorren, de manera que s’ajuste a la previsió de pagaments 
que es puguen produir en exercicis futurs. 

b.3) L’EIGE ha de promoure totes les actuacions que 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 manera que queden assegurats els ingressos 
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per la posada a disposició de les infraestructures, per a la 
previsió del servei públic, que permeten elaborar uns 
pressupostos d’explotació. 

b.4) Es recomana adoptar els acords necessaris per liquidar 
ordenadament els saldos que cal cobrar i pagar 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, liquidant en exercicis futurs, amb caràcter anual, 
els quanties que corresponguen, valorant els indicis de 
deterioració resultants. 

 En l’exercici 2014 s’han compensat 32.043.250 euros de deute 
amb la Conselleria esmentada, i s’han cobrat algunes 
subvencions, encara que, en la mesura en què les quanties 
pendents són encara significatives i d’antiguitat elevada, es 
considera necessari mantenir la recomanació. 

b.5)  Es recomana adoptar els acords necessaris per fer la liquidació 
ordenada del conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport i extingir el dret de cobrament davant d’aquest ens 
mitjançant la compensació amb els crèdits de la Generalitat 
sorgits fins al 31 de desembre de 2014, com a conseqüència de 
les subrogacions d’operacions de crèdits vinculades. 

b.6) L’Entitat hauria d’adoptar les mesures necessàries per millorar 
els seus procediments d’elaboració de comptes anuals, de 
manera que tots els apunts comptables s’introduïsquen i 
registren a través de l’aplicació comptable. 

b.7) L’EIGE ha d’elaborar un registre intern de convenis, així com 
acordar una normativa interna per a dipositar i custodiar 
adequadament els seus exemplars originals i incidències, amb 
les degudes condicions de seguretat i conservació, a fi de 
donar compliment al que es disposa en 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. 

b.8) L’EIGE ha de revisar el programa informàtic per al càlcul de la 
demora en el pagament de factures, a fi que els venciments 
s’ajusten a la normativa vigent.  
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ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS  
DE LA GENERALITAT (EIGE)  

 
Cuentas Anuales del ejercicio terminado el  
31 de diciembre de 2014, junto con el   
Informe de Auditoría   



 

 

INTERVENCIÓN GENERAL 
Castán Tobeñas, 77.  
Edificio B2    
46018 VALENCIA 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES A 2014 

 

A la Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana: 
 
I.‐ INTRODUCCIÓN 

Conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  63  bis  del Decreto  Legislativo  de  26  de  junio  de  1991,  del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, corresponde a la Intervención General de la Generalitat realizar 
la  auditoría  de  las  cuentas  anuales  de  Entidad  de  Infraestructuras  de  la Generalitat  (EIGE),  que 
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el  estado  de  cambios  en  el  patrimonio  neto,  el  estado  de  flujos  de  efectivo  y  la  memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

Para  la elaboración del  informe de auditoría del ejercicio 2014, al amparo de  lo establecido en el 
artículo 62.1 de  la  citada norma,  la  Intervención General ha  contado  con  la  colaboración de BDO 
AUDITORES, S.L.P., en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12 LOTE 10. 

La Directora General de Entidad de  Infraestructuras de  la Generalitat  (EIGE) es  responsable de  la 
formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera 
que  se detalla en  la nota 2 de  la memoria adjunta y en particular de acuerdo con  los principios y 
criterios  contables,  asimismo,  es  responsable  del  control  interno  que  considere  necesario  para 
permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.  

Las  cuentas  anuales  a  las  que  se  refiere  el  presente  informe  fueron  formuladas  por  la Directora 
General de Entidad de  Infraestructuras de  la Generalitat  (EIGE) el 26 de marzo de 2015 y  fueron 
puestas a disposición de la Intervención General de la Generalitat el 8 de abril de 2015. 

 

II.‐ OBJETIVO Y ALCANCE DELTRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES  

Nuestra  responsabilidad  es  emitir  una  opinión  sobre  si  las  cuentas  anuales  adjuntas  expresan  la 
imagen  fiel,  basada  en  el  trabajo  realizado  de  acuerdo  con  las  Normas  de  Auditoría  del  Sector 
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad  razonable, aunque no absoluta, de que  las cuentas anuales están  libres de  incorrección 
material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente 
sobre  los  importes  y  la  información  recogida  en  las  cuentas  anuales.  Los  procedimientos 
seleccionados dependen del  juicio del auditor,  incluida  la valoración de  los  riesgos de  incorrección 
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las 
cuentas  anuales,  con  el  fin  de  diseñar  los  procedimientos  de  auditoría  que  sean  adecuados  en 
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función  de  las  circunstancias,  y  no  con  la  finalidad  de  expresar  una  opinión  sobre  la  eficacia  del 
control  interno de  la Entidad. Una auditoría  también  incluye  la evaluación de  la adecuación de  los 
criterios contables y de  la  razonabilidad de  las estimaciones contables  realizadas por el gestor, así 
como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable con salvedades.  

 

III.‐ RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES 

Tal  y  como  se  indica  en  la  nota  11  de  la  memoria,  la  Entidad  ostenta  participaciones  en  las 
sociedades  Desarrollos  Urbanos  para  Viviendas  Protegidas,  S.L.,  Tarea,  Promotora  Valenciana  de 
Vivienda, S.L. e  Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L.. A  la fecha de este  informe 
no  hemos  dispuesto  de  las  cuentas  anuales  auditadas  de  Desarrollos  Urbanos  para  Vivienda 
Protegidas,  S.L.  ni  las  cuentas  anuales  formuladas  por  los  administradores  de  las  restantes.  En 
consecuencia, no podemos determinar el posible  impacto que este hecho pudiera  tener  sobre  las 
cuentas anuales adjuntas. 
 
La  Entidad  mantiene  saldos  significativos  con  partes  vinculadas  registrados  en  los  epígrafes  de 
“Clientes Empresas del Grupo y Asociadas” y “Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a Corto 
Plazo”,  tal  y  como  se  detalla  en  la  nota  32  de  la memoria  adjunta. Dichos  saldos  se  han  venido 
acumulando a lo largo de varios ejercicios poniéndose de manifiesto de forma recurrente diferencias 
no conciliadas que afectan al saldo pendiente de cobro por  importe de 126.030 miles de euros y a 
determinados saldos acreedores comprendidos en el citado epígrafe del pasivo corriente del balance 
por un  importe total de 36.196 miles de euros. La Entidad ha  iniciado un proceso de conciliación y  
compensación de dichos saldos que no ha sido concluido a  la fecha de este  informe, por  lo que no 
hemos podido verificar la razonabilidad de los mismos al 31 de diciembre de 2014.  

 

IV.‐ OPINIÓN  

En  nuestra  opinión,  excepto  por  los  posibles  efectos  de  los  hechos  descritos  en  el  apartado 
“Resultados del  trabajo: Fundamento de  la opinión  favorable con salvedades”,  las cuentas anuales 
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de Entidad de  Infraestructuras de  la Generalitat  (EIGE) a 31 de diciembre de 2014, así 
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, 
en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

V.‐ ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Llamamos  la atención respecto de  lo señalado en  las notas 12.1 y 13 de  la memoria adjunta, en  las 
que se indica que la Entidad mantiene saldos a cobrar con diversas corporaciones locales, por obras 
de infraestructuras, según el siguiente detalle y clasificación: 
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Existe  una  incertidumbre  respecto  al  calendario  y  condiciones  de  cobro  de  estos  saldos,  que 
ascienden  a  un  total  de  93.342  miles  de  euros,  dado  que  su  exigibilidad  queda  supeditada  al 
desarrollo de futuras actuaciones urbanísticas en  los términos acordados en  los distintos convenios 
suscritos  en  su  momento  con  los  referidos  Ayuntamientos.  Esta  cuestión  no  modifica  nuestra 
opinión. 
 
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 16b de la memoria adjunta, donde se indica 
que existe sentencia de los tribunales, que está pendiente de ejecución, en relación con la actuación 
urbanística citada en dicha nota. Desconocemos el efecto, si lo hubiera, que la ejecución de la misma 
pudiera tener sobre las cuentas anuales adjuntas. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

 

VI.‐ INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que la Directora General 
considera  oportunas  sobre  la  situación  de  la  Entidad,  la  evolución  de  sus  negocios  y  sobre  otros 
asuntos y no  forma parte  integrante de  las cuentas anuales. Hemos verificado que  la  información 
contable  que  contiene  el  citado  informe  de  gestión  concuerda  con  la  de  las  cuentas  anuales  del 
ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con 
el alcance mencionado en este mismo párrafo y no  incluye  la revisión de  información distinta de  la 
obtenida a partir de los registros contables de la Entidad. 

 

BDO AUDITORES, S.L.P.           INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT  

 
 
 
 
 

____________  _____________________________ 
Jesús Gil Ferrer    D. Francisco de las Marinas Álvarez 
Socio  Interventor General   

   
 
 

18 de junio de 2015 
 

Inversiones 

Financieras a 

Largo Plazo

Deudores 

comerciales 

no corrientes Total

Ayuntamiento de San Vicente del Rapeig 4.121 -             4.121

Ayuntamiento de Valencia (Benimamet) 39.314 -             39.314

Ayuntamiento de Valencia (Sector Grao) -             49.907 49.907

43.435 49.907 93.342

(Miles de euros)
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA 
GENERALITAT (EIGE). EJERCICIO 2014 

I. INTRODUCCIÓN 

El día 12 de noviembre de 2015 se remitió al conseller de Hacienda y 
Modelo Económico, al interventor general de la Generalitat y a Dª 
Inmaculada Solernou Sanz, directora general de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) entre los días 26 de mayo de 
2014 y 7 de agosto de 2015, un ejemplar del borrador del Informe de 
fiscalización de la Entidad, que ha sido realizado de acuerdo con lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación para el año 2015. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de Dª Blanca Marín Ferreiro, 
actual directora general de EIGE, al que se acompañan las alegaciones 
formuladas al borrador del Informe. 

Se han analizado las alegaciones recibidas y se ha elaborado el presente 
Informe. 

II. CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, párrafos 3 y 4 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa que la 
documentación referida ya fue justificada inicialmente y se está en un 
proceso para volver a ser justificada, circunstancia ya conocida durante 
el trabajo de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, párrafos 5 y 6 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa sobre el 
método empleado por la Entidad para la valoración de los bienes 
inmuebles referidos, circunstancia ya conocida durante el trabajo de 
fiscalización. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 7, párrafo 4 

Comentarios: 

Conforme se indica en el apartado 2.a) de la consulta 7 del BOICAC 
número 80, en aplicación del principio de prudencia, el valor razonable 
debe considerarse como la mejor estimación del valor neto realizable, el 
cuál sirve de referencia para el cálculo del deterioro de las existencias de 
una entidad inmobiliaria. 

El valor razonable es el importe al que negociarían partes interesadas, 
debidamente informadas y en condiciones de independencia mutua. En 
ese contexto, interesadas y debidamente informadas significan que tanto 
el vendedor como el comprador están básicamente informados acerca de 
la naturaleza y características del activo, su estado, mercado, etc. 

El mercado inmobiliario está afectado por múltiples circunstancias, entre 
las que se encuentran numerosas disposiciones legales de carácter 
urbanístico que pueden afectar de forma duradera o irreversible a su 
valoración. 

Las técnicas de valoración que proporcionan la mejor estimación del 
valor razonable son aquellas que han demostrado ser la estimación más 
realista sobre el precio de un bien inmueble, preferentemente, aquellas 
que habitualmente se utilizan por los participantes en el mercado, es 
decir, la que se deriva de la aplicación de la Orden ECO/805/2003. En este 
contexto, la propia Entidad ha utilizado esta técnica para la valoración de 
las obras del edificio en construcción sobre la parcela R-03 del “Sector La 
Torre” de Valencia. 

En definitiva, se trata de utilizar un valor de mercado fiable que evite una 
volatilidad contable artificial en las cifras del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, y el consiguiente perjuicio a la imagen fiel de las 
cuentas. 

La afirmación de que la valoración obtenida por los informes comerciales 
externos no difiere de la resultante de la aplicación de la citada Orden 
ECO/805/2003, no se sostiene, por cuanto dichos informes comerciales 
proporcionan hasta cuatro valores, significativamente distintos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Ejercicio 2014 

ANEXO VII Informe sobre las alegaciones presentadas 

432 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 9, párrafo 1 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa de los 
motivos por los que estos pasivos con la Generalitat se encuentran 
clasificados como corrientes, circunstancia ya conocida durante el 
trabajo de fiscalización. 

En los informes de fiscalización de los ejercicios 2012 y 2013 de la 
Sindicatura de Comptes, ya se consideraba que dicha clasificación no era 
conforme a la normativa contable. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 9, párrafo 3 

Comentarios: 

El principio de prudencia obliga a formular las cuentas anuales teniendo 
en cuenta todos los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior, 
tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de 
cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen. En 
tales casos se debe dar cumplida información en la memoria, sin 
perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un pasivo y un gasto, en 
otros documentos integrantes de las cuentas anuales. 

La Entidad, antes de formular sus cuentas anuales, sabía las 
consecuencias que suponía dejar de atender indirectamente las cuotas 
de los préstamos, no resultando verosímil afirmar que era probable que 
la entidad de crédito admitiera una dación en pago, siendo que tenía un 
aval de una entidad pública con el que recuperar el crédito. 

Conforme establece la Norma de Registro y Valoración 15ª Provisiones, se 
trata de una obligación implícita o tácita cuyo nacimiento se sitúa en la 
expectativa válida y probable creada por la Entidad frente al Instituto 
Valenciano de Finanzas, de asunción de una obligación por parte de 
aquella, y cuyo importe se podía determinar con fiabilidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Sexta alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 11, párrafos 6 y 7, y página 
12, párrafos 4 y 5 

Comentarios: 

El artículo 14 del Decreto 6/2013, de 4 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y de Funcionamiento de la Entidad indica 
que, anualmente, se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana la relación de los puestos de trabajo de la Entidad. 

El citado incumplimiento legal, no obstante, está mitigado por el nuevo 
plazo para la publicación de la relación de puestos de trabajo establecido 
por la disposición final 1ª de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat, que dispone que debía publicarse la 
relación de puestos de trabajo antes del 30 de junio de 2015. 

En la fecha de cierre del ejercicio el citado plazo se había ampliado, de 
forma que podría entenderse que no se incumplía, pero en la fecha de 
aprobación de este informe (diciembre de 2015), la Entidad está 
incumpliendo de forma manifiesta el plazo para publicar la relación de 
puestos de trabajo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Anexo I. Apartado 2 del borrador del Informe, página 19, párrafos 5 y 6. 

Comentarios: 

En la documentación que figura en el anexo I del escrito de alegaciones, 
se justifica que las certificaciones sí fueron remitidas a la Conselleria. 
Esta circunstancia no modifica la conclusión de la fiscalización, aunque 
resulta necesario modificar su argumentación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo 6º de la página 8, apartado 4.1 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “j) El 
activo corriente en su apartado “Clientes, empresas del grupo y 
asociadas” se encuentra sobrevalorado en 2.809.610 euros y las pérdidas 
de ejercicios anteriores deberían incrementarse en dicha cuantía, 
correspondiente al saldo de la cuenta “Convenios de gestión-
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certificaciones pendientes de emitir”, cuya naturaleza y elevada 
antigüedad determinan el reconocimiento de su baja del balance.” 

Se propone, asimismo, la modificación de la actual redacción del párrafo 
6º de la página 19, apartado 2 del anexo II del borrador del Informe, que 
quedaría con la siguiente redacción: “Se considera que los citados 
importes deberían haberse dado de baja del balance, contabilizando 
estas pérdidas en ejercicios anteriores, conforme se indica en la 
incorrección j) del apartado 4.1 del Informe.” 

Octava alegación 

Anexo II. Apartado 2 del borrador del Informe, página 28, párrafo 6. 

Comentarios: 

La documentación que se adjunta en el anexo II del escrito de 
alegaciones corresponde a la cuenta BC-G/0014, mientras que la cuenta 
referida en el borrador de Informe es la BC-G/0011, circunstancia 
conocida por la Entidad. 

En marzo de 2015 la aplicación informática que automatiza el proceso de 
conciliación muestra claramente que dicha cuenta no se encontraba 
conciliada. Solicitada su conciliación, se volvió a facilitar otro listado 
automatizado en agosto de 2015, que continuaba mostrando la misma 
circunstancia. Finalmente, en octubre de 2015 se facilitó la conciliación 
de dicha cuenta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 41, párrafo 6. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones, en relación al presupuesto base de licitación, 
se remite al concepto del valor estimado de los contratos determinado en 
el artículo 88.1 de la LCSP. 

El precio del contrato no se corresponde con el valor estimado del 
contrato y vendrá determinado por la baja de adjudicación obtenida 
sobre el presupuesto base de licitación, a efectos de existencia de crédito 
durante la duración contractual pactada, siendo un precio cierto según 
exige el artículo 87 de la LCSP, sin perjuicio del valor estimado del 
contrato y sus posibles prórrogas o modificados previstos. El valor 
estimado de los contratos no puede ser tenido en cuenta para la 
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adjudicación de los contratos, sino solo para las finalidades previstas en 
la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 42, párrafo 4. 

Comentarios: 

La Entidad alega que consta diligencia en el pliego del responsable de 
Asesoría Jurídica, en la que se indica que es ajustado a derecho y acorde 
con la normativa aplicable a contratación pública. 

Se considera que dicha diligencia no tiene el carácter de informe, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 115.6 de la LCSP, por cuanto en 
ausencia de pliegos tipos informados y tipología del contrato fiscalizado, 
hacen necesario informar expresamente del sometimiento a la legalidad 
vigente en cuanto al contenido preceptivo de los pliegos, de acuerdo con 
el artículo 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Undécima alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 42, párrafo 6. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se indica que la cláusula 17.1 del pliego de 
cláusulas administrativas se refiere al cumplimiento del contrato y 
reversión, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a 
que esté obligado con arreglo al contrato y en estado de conservación y 
funcionamiento adecuados. 

Se considera que, ni la documentación obrante en el expediente, ni dicha 
cláusula del pliego indican un detalle sucinto de las obras e instalaciones 
propiedad de la Generalitat dispuestas por el concesionario en régimen 
de cesión de uso y que son objeto de reversión, así como la razonabilidad 
de los gastos de conservación y mantenimiento previstos durante el 
periodo concesional, en función del estado de las obras e instalaciones 
revertidas por el antiguo concesionario. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción el párrafo sexto de la página 
cuarenta y dos del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se 
mencionan las obras e instalaciones que revertirán a la finalización del 
contrato, en estado de conservación y mantenimiento adecuados, 
conforme establece el artículo 283 LCSP, circunstancia que afecta a los 
costes de explotación de la concesión y al equilibrio concesional.” 

Duodécima alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 44, párrafo 6. 

Comentarios: 

La Entidad no aporta documentación justificativa. En cualquier caso, en 
el expediente de contratación debería constar dicha documentación o 
diligencia de su constancia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 44, último párrafo. 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta que a la fecha sí existe constancia documental de 
la devolución de las retenciones emitidas y aporta documentación 
adicional justificativa que no constaba en el expediente fiscalizado. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo 8º de la página 44, apartado 4.1 del 
anexo III del borrador del Informe. 
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