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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 2016, ha auditat els comptes anuals de 
2015 de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (d'ara en avant EIGE 
o l'Entitat). Aquestes comprenen el balanç a 31 de desembre de 2015, 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 
aquesta data, que s'adjunten a l'annex I d'aquest Informe. 

També s'ha planificat i executat una fiscalització de seguretat raonable 
que permeta expressar una opinió sobre si la gestió contractual de 
l'Entitat durant l'exercici 2015 és conforme, en tots els aspectes 
significatius, amb les normes de contractació aplicables. 

En combinació amb l'auditoria financera dels comptes anuals, s'ha 
planificat i executat una revisió de compliment de legalitat per emetre 
conclusions de seguretat limitada, sobre si les activitats realitzades 
durant l'exercici 2015 resulten conformes en determinats aspectes 
significatius amb les normes aplicables a la gestió dels fons públics. La 
naturalesa, els objectius i l'abast del treball sobre el compliment van ser 
limitats si els comparen amb els previstos per emetre una opinió amb 
seguretat raonable. 

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 seus comptes 
anuals, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de l'Entitat, de conformitat amb el 
marc normatiu d'informació financera aplicable que s'identifica en la 
nota 2a) de la memòria dels comptes anuals. Així mateix és responsable 
del control intern que considere necessari per a permetre la preparació 
de comptes anuals lliures d'incorreccions materials, degudes a frau o 
error. 

Els comptes anuals van ser formulats per la directora general de l'Entitat 
el dia 29 de març de 2016, aprovats pel Consell de Direcció el 28 de juny 
de 2016 i presentats a la Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat, d'acord amb la normativa d'aplicació, en data 
29 de juny de 2016, juntament amb l'informe d'auditoria dels comptes 
anuals que realitza la Intervenció General de la Generalitat, atenent el 
que estableix l'article 120.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHP). 

En aquest informe s'emet una opinió amb tres excepcions i amb tres 
paràgrafs d'èmfasi, en el següent sentit: 
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- Les excepcions es refereixen a diverses limitacions a l'abast del 
treball, entre les quals cal destacar que no s'ha pogut verificar la 
raonabilitat de saldos significatius a cobrar i a pagar amb la 
Generalitat, que es troben en procés de conciliació i compensació, 
alhora que es desconeix el potencial impacte en els comptes anuals 
dels litigis en els quals l'Entitat pogués estar involucrada.  

- Els paràgrafs d'èmfasi inclouen dues incerteses: una referida a 
importants saldos per cobrar d'entitats locals derivats d'obres per 
infraestructures, i una altra al desconeixement de l'efecte d'una 
sentència dels tribunals. A més es ressalta que els comptes anuals 
han estat preparats sota el principi de gestió continuada, ja que 
l'Entitat considera que seguirà comptant amb el suport financer de 
la Generalitat. 

La Direcció General de l'Entitat ha de garantir que les activitats, 
operacions financeres i la informació reflectides en els comptes anuals 
resulten conformes amb les normes aplicables i 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 
de conformitat amb la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre els comptes anuals i sobre el compliment de la legalitat en la gestió 
dels contractes d'acord amb la fiscalització realitzada i, si escau, 
formular unes conclusions sobre l'adequació a la legalitat de les 
operacions revisades. Per a això, s'ha realitzat el treball d'acord amb els 
principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de 
control extern i amb les normes tècniques aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes i recollides en el Manual de fiscalització de la 
Institució. 

Els esmentats principis exigeixen que s'acomplisquen els requeriments 
d'ètica, així com la planificació i execució de la fiscalització, per tal 
d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures 
d'incorreccions materials, que l'activitat contractual de l'Entitat durant 
l'exercici 2015 ha sigut conforme amb en els aspectes rellevants, amb les 
normes sobre contractació pública aplicables i una seguretat limitada 
que la seua gestió ha estat d'acord, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l'aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d'auditoria sobre els imports i la informació revelada en els 
comptes anuals i sobre el compliment dels aspectes rellevants establits 
en la normativa sobre contractació durant l'exercici fiscalitzat. 
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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 comptes anuals, per tal de dissenyar els procediments 
d'auditoria que siguen adequats en funció de les circumstàncies i no 
amb la finalitat d'expressar 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 comptes anuals presos en el seu conjunt. 

En l'àmbit de l'auditoria de compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries, la revisió s'ha limitat bàsicament a l'aplicació de 
procediments analítics i activitats d'indagació. No s'ha realitzat una 
auditoria sobre compliment general, de manera que les conclusions de 
l'Informe proporcionen només una seguretat limitada, d'acord amb el 
treball realitzat. 

Es considera que l'evidència d'auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a una opinió d'auditoria financera amb 
excepcions, per a l'opinió sobre el compliment de la normativa 
contractual que s'expressa en forma de seguretat raonable i per 
fonamentar les conclusions sobre el compliment de determinades 
obligacions legals i reglamentàries, que s'expressen en forma de 
seguretat limitada. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Fonament de l’opinió amb excepcions 

Limitacions a l'abast 

a) S'ha sol·licitat informació a la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori respecte de sengles imports de 
40.508.875 euros i 38.318.060 euros, que figuren per cobrar i pagar, 
en els epígrafs "Clients, empreses del grup i associades" i "Deutes 
amb empreses del grup i associades a curt termini", relatius 
principalment a la gestió del patrimoni públic d'habitatges de la 
Generalitat, sense que se n'haja facilitat cap informació (apartats 8 i 
15 de l'apèndix 1). 

 La manca de conciliació d'aquests comptes ha impedit obtenir 
l'evidència suficient i adequada quant a la raonabilitat d'aquestes 
quanties. 

b) Els múltiples litigis en curs que afecten l'Entitat, derivats de 
l'activitat d'expropiació, promoció i construcció de sòl i habitatge, 
són portats actualment per l'Advocacia de la Generalitat. La 
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contestació rebuda d'aquest organisme no indica les quanties de les 
demandes, no inclou l'estimació sol·licitada de les possibles 
conseqüències econòmiques i no resulta completa, ateses les 
evidències obtingudes mitjançant altres procediments d'auditoria. 
Per tant, els comptes anuals es podrien veure afectats per 
contingències legals sobre les quals no s'ha pogut obtenir una 
evidència suficient i adequada (apartat 14 de l'apèndix 1). 

c) S'ha sol·licitat a l'Entitat una relació certificada de tots els convenis 
de col·laboració o de qualsevol altre instrument jurídic de què es 
deriven obligacions econòmiques davant de tercers, subscrits per 
l'EIGE durant l'exercici 2015 o vigents durant el mateix exercici. Al 
mateix temps s'ha demanat a l'òrgan responsable del Registre de 
Convenis de la Generalitat, dependent de Presidència de la 
Generalitat, un detall dels convenis en vigor subscrits per EIGE. 

 L'Entitat no disposa d'un registre intern de convenis i l'òrgan 
dependent de la Presidència de la Generalitat no ha contestat a la 
sol·licitud realitzada. En conseqüència, els comptes anuals es 
podrien veure afectats per fets econòmics derivats dels nombrosos 
convenis formalitzats per EIGE, sobre els quals no s'ha pogut 
obtenir una evidència suficient i adequada (s'expressa en els 
diferents apartats d'aquest Informe i de l'apèndix 1). 

Incorreccions 

d) L’estimació de la deterioració de determinades existències, el valor 
total de cost de les quals puja a 58.163.534 euros i el seu valor 
comptable és de 35.480.734 euros, s'ha realitzat mitjançant 
informes de tècnics de l'Entitat. Aquestes estimacions no s'han 
supeditat al principi de prudència, en la mesura que no s'ha fet una 
valoració externa independent, amb els criteris aplicables a les 
empreses immobiliàries, d'acord amb la normativa comptable, 
sense que haja pogut ser quantificat el seu efecte en els estats 
comptables (apartat 6 de l'apèndix 1). 

e) L'estimació del deteriorament del valor comptable de tretze 
promocions d'habitatges acabats a la venda, el valor de cost dels 
quals és de 43.412.029 euros i el valor comptable és de 27.543.694 
euros, s'ha realitzat mitjançant informes comercials externs que no 
representen un valor fiable de mercat, ja que en la seua elaboració 
no s'han aplicat els principis establits en l'Ordre ECO/805/2003, de 
27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de 
determinats drets per a certes finalitats financeres, els quals es 
considera que haurien proporcionat una valoració més adequada i 
un major deteriorament, la quantia dels quals no ha pogut ser 
estimada amb fiabilitat (apartat 6 de l'apèndix 1). 
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f) De les existències classificades com promocions de sòl corresponents 
al compte "Terrenys", un import de 3.185.268 euros corresponen a 
costos incorreguts principalment per honoraris tècnics, derivats 
d'actuacions en sòl aliè per a la promoció d'habitatges, mitjançant vuit 
convenis urbanístics signats amb diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana entre els anys 2003 i 2005. S'ha estimat que 
l'Entitat hauria d'haver deteriorat el 100% d'aquests costos, de manera 
que les existències es troben sobrevalorades en 3.185.268 euros, fet 
que comporta incrementar les pèrdues de l'exercici en aquesta 
quantia (apartat 6 de l'apèndix 1). 

g) S'ha estimat que en els expedients d'existències derivats de 
convenis amb la Generalitat i afectes a reversió (números RE-01/08, 
RE-05/11 i RE-07/11), el valor comptable dels quals puja a 2.618.084 
euros, l'Entitat hauria d'haver-los deteriorat al 100%, ja que ha 
incomplit el compromís de construcció, de manera que aquestes 
existències es troben sobrevalorades en l'esmentada quantia 
(apartat 6 de l'apèndix 1). 

h) L'Entitat no ha realitzat cap valoració interna o externa, ni ha 
deteriorat el valor de cost de determinades existències, el valor 
total de les quals és d'1.456.987 euros, tot i que hi ha indicis 
rellevants de deteriorament, ateses les condicions d'incertesa del 
mercat immobiliari, sense que haja pogut ser quantificat el seu 
efecte en els estats comptables (apartat 6 de l'apèndix 1). 

i) Al tancament de l'exercici l'Entitat no ha realitzat una estimació 
dels interessos legals que li correspon pagar com a conseqüència 
d'uns deutes de 2.096.437 euros, derivats de dues sentències 
judicials i altres dues resolucions dictades pel Jurat Provincial 
d'Expropiacions, relatives a quatre finques afectades per 
l'expropiació realitzada en l'any 2007 per a la remodelació 
d'accessos al polígon industrial l'Oliverar a Riba-roja de Túria. 
Atenent el temps transcorregut des que es va produir l'expropiació, 
s'estima que la seua quantia serà significativa (apartat 6 de 
l'apèndix 1). 

j) El compte "Immobilitzat en curs", de l'epígraf d'"Immobilitzat 
material" inclou un import d'1.472.160 euros, corresponent als 
costos d'execució d'un edifici d'habitatges sobre un sòl propietat de 
l'Ajuntament d'Asp, les obres del qual estan paralitzades, havent-se 
incomplit el conveni urbanístic signat el 13 de gener de 2005. S'ha 
estimat que l'Entitat hauria d'haver deteriorat el 100% d'aquest 
cost, de manera que l'immobilitzat material es troba sobrevalorat 
en l'esmentada quantia, afectant les pèrdues de l'exercici 2015 
(apartat 1 de l'apèndix 1). 

k) L'actiu corrent, en el seu apartat "Clients, empreses del grup i 
associades", es troba sobrevalorat en 92.294.465 euros, mentre que 
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l'epígraf "Inversions en empreses del grup i associades a llarg 
termini" de l'actiu no corrent es troba infravalorat en la mateixa 
quantia. Aquesta diferència es deu a la incorrecta classificació de 
deutes el venciment dels quals no s'espera que es produïsca a curt 
termini, corresponents a la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, per una quantitat de 51.785.590 euros, així com a la 
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per 
40.508.875 euros (apartat 8 de l'apèndix 1). 

l) El passiu corrent en el seu epígraf "Deutes amb empreses del grup i 
associades a curt termini" es troba sobrevalorat en 102.411.528 
euros, mentre que l'epígraf "Deutes amb empreses del grup i 
associades a llarg termini" es troba infravalorat en la mateixa 
quantia. Aquest import correspon a la suma del saldo dels comptes 
"Subrogació de deute financer", "Fons de liquiditat autonòmic" i 
"ICO mercat de capitals", mostrats en la nota 32.c).ii) de la memòria 
dels comptes anuals, que l'Entitat ha classificat a curt termini, 
atenent les indicacions rebudes de la Intervenció General, centre 
directiu de la comptabilitat de la Generalitat (apartat 15 de 
l'apèndix 1). 

m) El passiu corrent en el seu apartat "Acompte de clients" es troba 
sobrevalorat en 36.460.632 euros, mentre que l'epígraf 
"Periodificacions a llarg termini" del passiu no corrent es troba 
infravalorat en aquesta quantia, import corresponent a ingressos 
derivats de les urbanitzacions pendents d'acabar: "Sector La Torre" i 
"Sector Benisaet", la meritació dels quals s'espera que es produïsca 
a llarg termini (apartat 16 de l'apèndix 1). 

n) La participació de l'Entitat en el 50% del capital social de Pla 
Cabanyal-Canyamelar, SA, es troba sobrevalorat en un import 
d’1.108.558 euros, segons el patrimoni net que es desprèn dels 
comptes anuals d’aquesta Entitat corresponents a l'exercici 2015, 
afectant l'epígraf del compte de pèrdues i guanys "Deteriorament i 
resultat per alienacions d'instruments financers", que es veuria 
incrementat pel citat import (apartat 3 de l'apèndix 1). 

o) L'epígraf del passiu corrent "Deutes amb empreses del grup i 
associades a curt termini" es troba sobrevalorat en una quantia de 
4.809.304 euros, corresponent a un deute amb la Generalitat que no 
ha sigut reconegut ni exigit aquesta, des de desembre de l'exercici 
2012, derivat de subrogacions de préstecs, i que afecta el resultat 
d'exercicis anteriors (apartat 15 de l'apèndix 1). 

p) Determinades inversions que figuren comptabilitzades en l'epígraf de 
l'actiu no corrent "Inversions immobiliàries", per un import de 
368.814.815 euros, haurien de reclassificar-se en l'epígraf 
"Immobilitzat material", ja que els actius a què es refereixen no 
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encaixen adequadament en la definició que la normativa comptable 
estableix per a les inversions immobiliàries. (Apartat 2 de l'apèndix 1). 

El conjunt d'incorreccions relacionades adés, tindrien com a efecte una 
sobrevaloració del patrimoni net de 3.574.765 euros, a causa que les 
pèrdues de l'exercici serien superiors en 8.384.069 euros i els resultats 
d'exercicis anteriors serien superiors en 4.809.304 euros. 

4.2 Opinió amb excepcions 

Excepte pels possibles efectes de les limitacions a l'abast descrites en els 
paràgrafs a), b) i c) i pels efectes dels fets descrits en els paràgrafs d) a p) 
de l'apartat "Fonament de l'opinió amb excepcions", els comptes anuals 
adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera d'EIGE a 31 de desembre de 2015, així 
com dels seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual 
acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables que hi conté. 

En l'apèndix 1 s'inclou informació addicional sobre les excepcions de 
l'auditoria financera amb la qual els destinataris o usuaris d'aquest 
Informe de fiscalització, en milloraran la comprensió. 

4.3  Paràgrafs d’èmfasi 

Tot i que són qüestions que no modifiquen l'opinió amb excepcions que 
hem expressat, interessa ressaltar el que es recull en diverses notes de la 
memòria dels comptes anuals d'EIGE que s'adjunta: 

a) Tal com s'indica a la nota 2.d) de la memòria dels comptes anuals, 
l'Entitat compta amb un patrimoni net positiu, a 31 de desembre de 
2015, de 571.125.100 euros, i amb el suport financer de la 
Generalitat, que no sols està fent front als venciments del deute 
amb entitats de crèdit, sinó que finança a un tipus d'interès del 0% 
al 47% del seu passiu, per un import de 224.834.919 euros. 

b) La nota 34 de la memòria dels comptes anuals sobre fets posteriors, 
posa de manifest que, amb efectes econòmics i comptables del dia 1 
de gener de 2016, el patrimoni net de l'Entitat es veurà reduït, 
aproximadament, en 524.000.000 d’euros, com a conseqüència de 
l'aportació no dinerària a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) de la 
branca d'activitat consistent en la condició d'administrador 
d'infraestructures ferroviàries. En l'apartat 21 de l'apèndix 1, es 
mostra més informació sobre aquesta circumstància, entre la qual 
cal destacar una aproximació a com quedaria el balanç de l'Entitat a 
1 de gener del 2016. 
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c) 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 
Raspeig, originats per l'aplicació de protocols i convenis de 
construcció i finançament d'infraestructures, per sengles imports 
de 85.259.317 i 4.120.556 euros. Hi ha una incertesa respecte de la 
quantia i el moment en què són exigibles els esmentats deutes, ja 
que es basen en expectatives d'ingressos futurs de caràcter 
urbanístic que no estan sota el control directe de l'Entitat, molt 
condicionats per la situació econòmica actual, circumstància que 
impedeix estimar raonablement l'efecte monetari del possible 
deteriorament. 

4.4  Altres qüestions significatives que no afecten l’opinió 

En relació amb les excepcions de l'auditoria financera que es recullen en 
l'informe de la Sindicatura de Comptes corresponent a l'exercici 2014, cal 
posar de manifest les qüestions següents: 

a) Si bé l'abast de la dita fiscalització va ser limitat, l'Entitat ha 
corregit en l'exercici 2015 algunes de les excepcions, sent 
comptabilitzades contra resultats d'exercicis anteriors (per un 
import de 6.326.510 euros) i contra el compte de pèrdues i guanys 
(mitjançant l'augment del deteriorament d'existències de matèries 
primeres en 8.334.203 euros i del deteriorament d'instruments 
financers en 1.454.765 euros). 

b) Respecte de les excepcions que no han estat esmenades en 
l'exercici 2015, interessa destacar les següents com les més 
rellevants: 

1. L'Entitat continua sense estimar el deteriorament de 
determinades existències amb criteris de prudència que 
proporcionen un valor de mercat fiable. 

2.  Continua sense reclassificar a llarg termini determinades 
operacions actives i passives, el venciment o extinció de les 
quals s'espera que es produiran a llarg termini. 

3.  Manté sense realitzar els seus pagaments a proveïdors i a les 
entitats locals per impostos municipals, dins dels terminis 
legals establits. 

4.  No ha assignat un responsable de seguretat de la informació. 

A més, com a part de la fiscalització realitzada, en l'apèndix 1 s'inclouen 
altres observacions i troballes que, si bé no afecten l'opinió, ni són 
significatives, considerem que poden resultar d'interès als destinataris o 
usuaris d'aquest Informe de fiscalització. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1  Fonament de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant 
l’exercici 2015 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a 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 30/20071, quan ha actuat com a 
Administració pública, o bé l'article 4 de la Llei 3/20042, quan ha 
actuat com a poder adjudicador (apartat 4 de l'apèndix 2). 

b) En l’expedient E07/40 el contractista ha facturat un total de 204.000 
euros en l’exercici 2015, 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 (apartat 4 de 
l'apèndix 2). 

5.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Excepte pels fets descrits en l’apartat 5.1 “Fonaments de l’opinió amb 
excepcions”, l'activitat contractual de l'exercici de 2015 resulta d'acord 
amb tots els aspectes significatius amb la normativa aplicable a la gestió 
de la contractació. 

En l'apèndix 2 s'inclou informació addicional sobre les excepcions de la 
fiscalització de la contractació que milloren la seua comprensió, així com 
altres observacions relatives a incompliments de la normativa de 
contractació que si bé no afecten l'opinió es considera que poden 
resultar d'interès. 

6.  CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE REQUERIMENTS LEGALS I 
REGLAMENTARIS 

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 2015: 

                                                           

1  Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, el Text Refós de la qual 
va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011 (LCSP). 

2  Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
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a) EIGE no compta amb un auditor intern que exercisca les seues 
funcions amb independència en el si de l'Entitat, informant al 
Consell de Direcció3 (apartat 19 de l'apèndix 1). 

b) El pagament dels rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles relatius a 
béns immobles propietat d'EIGE i als corresponents al patrimoni de 
promoció pública de l'habitatge (propietat de la Generalitat), es 
produeix en la mesura que la disponibilitat de tresoreria ho permet, 
sense ajustar-se als períodes de pagament voluntari establits. Hem 
observat l'existència d'embargaments per impagaments (apartats 8, 
9 i 16 de l'apèndix 1). 

c) En l'exercici de 2015 l'Entitat no havia designat un responsable de 
seguretat de la informació4, encara que cal fer constar que aquest 
incompliment s'ha resolt  en data 13 de setembre de 2016 (apartat 
20 de l'apèndix 1 de l'Informe). 

7. RECOMANACIONS 

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

a) L'Entitat ha de promoure totes les actuacions que estiguen al seu 
abast per a modificar la normativa que hi atribueix la gestió i 
l'administració del patrimoni de promoció pública de l'habitatge, 
amb la finalitat que s'ajuste a la legalitat vigent i en permeta una 
gestió regular i ordenada (apartat 8 de l'apèndix 1). 

b) Cal que l'Entitat analitze amb detall els diferents embargaments 
practicats per diversos ajuntaments per l'impagament de les 
quotes tributàries de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), amb la 
finalitat de garantir que només es practiquen en els supòsits en 
què tinga la condició de subjecte passiu de l'impost, circumstància 
que no es produeix en relació amb EIGE en tots els supòsits 
(apartat 9 de l'apèndix 1). 

c) Atesa la complexitat, especificitat i elevat nombre dels assumptes 
en litigi que afecten l'Entitat, es recomana implementar un 
adequat sistema de coordinació amb l'Advocacia de la Generalitat, 

                                                           

3  Disposició addicional desena 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. 

4  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 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. 
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de manera que la informació sobre els litigis en curs siga 
traslladada en els dos sentits en un temps raonable, no només 
perquè els comptes anuals puguen reflectir la relació i l'efecte 
econòmic de les contingències legals, sinó també per impedir que 
es puguen produir eventuals perjudicis econòmics (apartat 14 de 
l'apèndix 1). 

d) Es recomana la revocació de l'Acord del Consell de Direcció, pel 
qual no està permès baixar el preu de venda dels habitatges 
promoguts per EIGE, per davall del deute pendent amb entitats de 
crèdit, per tal d'agilitar el mercat, generar liquiditat i millorar els 
resultats pels ingressos obtinguts i per l'eliminació de les despeses 
de manteniment de les diferents promocions (apartat 17 de 
l'apèndix 1). 

e) EIGE ha de millorar el contingut dels comptes anuals, procurant 
una millor aplicació de les normes per a la seua elaboració 
recollides en el Pla General de Comptabilitat (apartat 20 de 
l'apèndix 1). 

f) L'òrgan de contractació ha de fixar la persona responsable del 
contracte, al qual correspondrà supervisar la seua execució i 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi 
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dins de 
l'àmbit de les facultats que aquells hi atribueixen, tal com preveu 
l'article 52 de l'LCSP (apartat 3 de l'apèndix 2). 

g) En els procediments de contractació en els quals el preu siga l'únic 
criteri d'adjudicació, es recomana que el percentatge de baixa 
temerària es fixe sobre paràmetres no certs o previsibles, com pot 
ser la mitjana de les ofertes presentades, amb la finalitat de 
obtenir els millors preus (apartat 3 de l'apèndix 2). 

h) És admissible l'aplicació del sorteig per a dirimir empats en la 
valoració en els contractes l'únic criteri d'adjudicació dels quals és 
el preu5. No obstant això, es recomana incloure en els plecs de 
criteris d'adjudicació addicionals o preferencials (com poden ser 
els assenyalats en la disposició addicional quarta de l'LCSP), tot 
indicant-hi la seua ponderació o ordre de preferència, a fi de 
resoldre les situacions d'empat en la puntuació obtinguda (apartat 
3 de l'apèndix 2). 

En l'apèndix 3 s'inclou un detall del seguiment efectuat sobre les 
recomanacions realitzades en els informes de fiscalització d'anys 
anteriors.  

                                                           

5  Aplicació supletòria de l'article 87 del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre 
(RGLCAP). 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L'AUDITORIA FINANCERA 

1. Immobilitzat material 

A continuació es detallen les circumstàncies relatives a les incorreccions 
j) i p) de l'apartat 4.1 de l'Informe: 

- En el conveni urbanístic amb l'Ajuntament d'Asp, EIGE es va 
comprometre a edificar sobre un sòl que no és propietat de l'Entitat, 
en el qual estaven projectats habitatges protegits, i es va acordar 
recuperar-ne el cost incorregut mitjançant l'obtenció futura de 
rendiments per lloguers, durant 75 anys. 

 S'ha comprovat que aquesta actuació tan sols està executada en un 
37%, i porta paralitzada més de sis anys per falta de finançament de 
l'Entitat, incomplint el termini de cinc anys establit en el conveni, 
circumstància que determina que els costos incorreguts per 
1.472.160 euros siguen difícils de recuperar6. 

- L'immobilitzat material es troba infravalorat en 368.814.815 euros, a 
causa de l'errònia classificació comptable de determinades 
inversions, tal com s'analitza en l'apartat 2 d'aquest apèndix, referit 
a les inversions immobiliàries. 

El treball realitzat ha posat de manifest les circumstàncies següents que, 
tot i que no constitueixen excepcions, són incompliments de la 
normativa comptable d'aplicació: 

-  El 45% del valor comptable del compte "Terrenys i construccions" 
per 2.044.401 euros, correspon a un edifici en el carrer En Bou de 
València, cedit a la Generalitat mitjançant contracte de data 8 de 
juliol de 2013, per la qual cosa l'Entitat hauria d'haver reclassificat 
aquesta quantia en l'epígraf d'“Inversions immobiliàries de l'actiu” 
no corrent del balanç, conforme estableix la normativa comptable. 

-  Pel que fa a les infraestructures ferroviàries en construcció, 
registrades en el compte "Immobilitzat en curs", corresponents a la 
línia T2 Metro València paralitzada des de l'any 2011, i a la variant 
ferroviària de la línia 1 d'Alacant, en el tram finca ADOC, per 
sengles quanties de 119.240.988 i 26.882.884 euros, interessa 
destacar que l'Entitat considera que aquests valors són similars al 
seu cost de reposició, raó per la qual no ha considerat necessari el 
seu deteriorament, efectuant les corresponents tasques de 
manteniment, tal com indica la nota 4.3 de la memòria dels 
comptes anuals. 

                                                           

6  Article 111.3 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 
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En conseqüència, no s'ha obtingut evidència suficient sobre si el valor 
comptable és superior al cost de reposició depreciat, valor de comparació 
que l'Entitat ha d'aplicar tal com estableix la norma 4a sobre criteris per 
a calcular i comptabilitzar el deteriorament de valor dels actius no 
generadors de fluxos d'efectiu, de l'Ordre del Ministeri d'Economia i 
Hisenda EHA/733/2010, de 25 de gener, per la qual s'aproven les normes 
sobre determinats aspectes comptables de les empreses públiques. 

- En el compte "Immobilitzat en curs" figuren registrats els costos 
incorreguts en set promocions i construccions d'habitatges, locals i 
garatges destinats a l'arrendament quan hagen estat finalitzats. El 
seu valor comptable al tancament de l'exercici és de 4.637.184 
euros. 

 Encara que tots els habitatges es troben paralitzats des de fa anys, 
estant-ne un ocupat il·legalment, l'Entitat no ha estimat un 
deteriorament del seu valor, tot i que no hi ha raons per creure que 
el seu valor en ús excedeix de forma significativa al seu valor 
raonable menys els costos de venda, fet que determinaria, d’acord 
amb la normativa comptable, la realització d'aquesta estimació. 

- En el compte "Immobilitzat en curs", també figuren registrats 
202.924 euros de costos incorreguts en cinc promocions que 
finalment no es duran a terme, deteriorades al 100% del seu valor. 
S'ha comprovat que aquest deteriorament figura incorrectament 
presentat en la memòria dels comptes anuals dins del compte 
"Terrenys i construccions", en lloc de registrar-lo en el compte 
"Immobilitzat en curs". 

2. Inversions immobiliàries 

A continuació es detallen les circumstàncies relatives a la incorrecció p) 
de l'apartat 4.1 de l'Informe: 

- S'ha posat de manifest que EIGE classifica en l'epígraf "Inversions 
immobiliàries" aquelles infraestructures acabades i en explotació, 
per les quals percep els corresponents ingressos. En aquest sentit, 
la normativa comptable estableix que les inversions immobiliàries 
es limiten als béns immobles, sempre que siguen aliens al 
subministrament de béns o serveis, o aliens als fins administratius 
de l'Entitat, no estiguen a la venda i es possïsquen amb l'única 
finalitat d'obtenir rendes i/o plusvàlues. 

 Respecte de les infraestructures ferroviàries, presentades com a 
actius a disposició d’FGV a la nota 8a) de la memòria dels comptes 
anuals, per 359.311.980 euros, es tracta d'un servei d'interès 
general, necessari per a prestar el servei públic de transport, sent 
les instal·lacions tècniques el 95% del seu valor i no immobles. 
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 Quant a l'equipament de les instal·lacions de l'"Aparcament 
Luceros" i de l'estació marítima de Dénia, per sengles quanties de 
1.339.520 i 8.163.315 euros, també es tracta de l'explotació de 
serveis, sent el 100% del seu valor instal·lacions tècniques . 

 En conseqüència, l'import total d'aquestes infraestructures per 
368.814.815 euros, s'hauria d'haver comptabilitzat en l'epígraf 
"Immobilitzat material". 

L'Entitat va realitzar obres sobre terrenys i béns immobles cedits per 
l'Ajuntament de València en els coberts 4 i 5 del Port de València i 
l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), per tal de 
condicionar-los i dedicar-los a la realització de les proves del Gran Premi 
de Fórmula 1, amb un cost final de 22.305.792 euros, si bé el valor 
comptable a 31 de desembre de 2015, és de zero euros. 

Atès que no es compleixen tots els requisits determinats en la normativa 
comptable per tenir la condició d'actiu en haver-se lliurat a l'ús general, 
l'Entitat hauria de donar de baixa el seu valor de cost, la seua 
amortització acumulada i el deteriorament constituït. 

L'Entitat considera remota la possibilitat —reclamada per l'Ajuntament 
de València— d'haver de fer front als costos de demolició d'aquestes 
obres, estimats en 1.000.000 d’euros, circumstància de la qual no s'ha 
pogut obtenir evidència suficient i adequada. 

L'auditoria dels habitatges, locals i garatges propietat d'EIGE que es 
destinen únicament al lloguer, per un valor net total de 87.291.828 euros 
(que ha inclòs una revisió detallada del control intern, així com la visita a 
diferents promocions), ha posat de manifest les circumstàncies següents, 
que interessa destacar: 

- Tal com indica la nota 9.6 de la memòria dels comptes anuals, a 31 
desembre 2015 tenien contracte en vigor tan sols el 57% dels 
habitatges en lloguer. 

- Els preus de lloguers van ser disminuïts en un 15% amb caràcter 
general, per acord del Consell de Direcció de data 4 de novembre de 
2014, fins a març de 2016, havent-se prorrogat fins a març de 2017. 

- A més a més, s'està duent a terme una reducció del preu del lloguer 
segons el criteri de la Direcció de data 4 de desembre de 2015, que 
estarà vigent fins al 31 març 2017. 

 Un detall del nombre d'habitatges de lloguer, en funció de les 
principals promocions i per províncies, és el següent: 
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Quadre 1: Nombre d'habitatges de lloguer 
 

Promocions 
Nombre de 
promocions 

Nombre 
d'habitatges 

Nombre 
d'habitatges 

llogats 

Percentatge 
d'ocupació 

Alacant 8 458 232 51,0% 

Castelló 4 224 72 32,0% 

València 6 232 163 70,0% 

Subtotal amb pla d'habitatge 18 914 467 51,0% 

Altres promocions amb pla d'habitatge 28 132 125 95,0% 

Habitatges aïllats sense pla d'habitatge - 22 16 73,0% 

Total 46 1.068 608 57,0% 

Interessa destacar que en dues promocions de la província d'Alacant i en 
dues promocions de la província de Castelló, amb un total de 276 
habitatges, només hi ha 53 habitatges amb contracte en vigor. 

Donat l'elevat grau de desocupació, EIGE està duent a terme un estudi, 
diagnòstic i decisió de cada promoció atenent la seua casuística dins de 
l'anomenat "Pla de rehabilitació d'actius". 

La revisió efectuada sobre les divuit principals promocions, ha posat de 
manifest que figuraven com a llogades en la pàgina web de l'Entitat 906 
habitatges, en comptes dels 467 amb contracte en vigor. Aquesta 
circumstància s'ha produït perquè en la pàgina web no s'indicava la 
situació de l'habitatge com a buit quan necessita ser reparada. 

Les promocions amb "plans d'habitatge" estatals desenvolupats per la 
Generalitat, són totes amb qualificació definitiva "per a lloguer", i la seua 
destinació definitiva és obligatòriament el lloguer fins que transcorren 25 
anys des de la data de la qualificació definitiva, llevat d'algunes 
promocions en què es té un dret de superfície durant 75 anys, revertint la 
plena propietat a l'Ajuntament en transcórrer aquesta data. 

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

L'entitat Cabanyal-Canyamelar, SA està participada al 50% per l'EIGE, raó 
per la qual en aplicació del que disposa l'article 156.2 de l'LHP, des de 
l'any 2015 té la consideració de societat mercantil de la Generalitat. 
Malgrat aquest fet i que la directora general de l'Entitat és vocal de 
l'esmentada societat de capital, no s'ha deteriorat la inversió 
mantinguda per una quantia de 8.750.000 euros, ja que en la data de 
formulació dels comptes anuals d'EIGE, no es va disposar dels comptes 
de l'esmentada societat mercantil, tal com s'indica en la incorrecció n) de 
l'apartat 4.1 de l'Informe. 
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4.  Inversions financeres a llarg termini 

En l'exercici 2015 l'Entitat ha mantingut el deteriorament realitzat en 
l'exercici 2014 sobre la totalitat de l'import per cobrar a EGUSA, entitat 
dependent de l'Ajuntament d'Alboraia, per 29.397.021 euros, tot i que en 
data 13 d'octubre de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 
de València va fallar condemnar solidàriament al pagament per 
l'esmentat Ajuntament i a l'empresa que en depèn, contra el qual la 
demandada ha interposat recurs d'apel·lació, circumstància que no és 
explicada en la memòria dels comptes anuals. Es té constància que, amb 
efectes 1 de gener de 2016, aquest actiu deteriorat ha sigut cedit a FGV. 

5. Deutors per operacions de tràfic a llarg termini 

En aquest epígraf figura registrat un import de 45.945.481 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, referit en el paràgraf d'èmfasi c) de l' apartat 4.3 de l'Informe. 

Interessa destacar que, d'acord amb el que estipula el conveni amb 
l'Ajuntament de València, el pagament per aquesta entitat local no 
s'efectuarà fins que es realitze la imposició d'un cànon d'urbanització als 
propietaris del futur "Sector Grau" o l'urbanitzador que en el seu dia se 
seleccione. Tot això, sense perjudici que s'establisca qualsevol altra 
fórmula que l'Ajuntament de València considere adient i sense perjudici 
que per part de les administracions implicades es puguen obtenir en 
qualsevol moment fonts de finançament extern. 

En març de 2015, l'Ajuntament de València, mitjançant la seua entitat 
dependent AUMSA, va licitar el desenvolupament urbanístic d'aquest 
sector, encara que va renunciar finalment, a causa dels riscos jurídics i 
econòmics existents i de les elevades càrregues d'urbanització que ho 
feien inviable. En aquest sentit, al cànon per cobrar per EIGE cal afegir les 
connexions amb l'entorn urbà, la finalització de l'últim tram del jardí del 
Túria (subjecte a la construcció d'un col·lector estructural que ha de 
discórrer pel dit jardí), així com la càrrega de soterrament de la línia 
ferroviària València-Tarragona. 

En juliol de 2016 es va reunir per primera vegada la comissió de 
seguiment del conveni i en l'acta de la sessió s'indica que s'estudiarà si 
les obres realitzades per EIGE són útils per a la futura urbanització del 
sector i, per tant, repercutibles als seus propietaris, de manera que si 
alguna no fos repercutible, l'import econòmic corresponent hauria de ser 
assumit per l'Entitat i l'Ajuntament de València, mitjançant els acords 
que pertoquen. 

Les circumstàncies indicades, unides a l'actual situació del mercat 
immobiliari i l'interès de l'Ajuntament de València per desenvolupar 
aquest sector, determinen que és probable que no es recupere la totalitat 
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del deute de l'Ajuntament de València, raó per la qual l'Entitat hauria de 
deteriorar aquest actiu perquè puga ser estimada raonablement la 
quantia que no vaja a ser recuperada. 

6.  Existències 

A continuació es detallen les circumstàncies relatives a les incorreccions 
d) a i) de l'apartat 4.1 de l’Informe: 

- Les existències referides a la incorrecció d) de l'apartat 4.1 de 
l'Informe, l'estimació del deteriorament ha estat realitzada 
mitjançant informes interns de tècnics de l'Entitat, corresponen a 
les promocions acabades de sòl, a dèsset locals comercials de 
promocions d'habitatges acabats i a tres solars per a la promoció 
d'habitatge, per sengles valors de cost de 49.130.480, 5.302.623 i 
3.730.431 euros, respectivament, corresponents a sengles valors 
comptables de 29.580.988, 3.453.595 i 2.446.151 euros. 

 En l'exercici 2015, l'Entitat ha reconegut un deteriorament per 
aquestes existències per un import de 2.834.320 euros, sobre la base 
d'informes interns de tècnics de l'Entitat. No obstant això, no ha 
tingut en compte que d'acord amb la normativa comptable, les 
estimacions realitzades per a calcular el valor comptable d'aquestes 
existències ha d'incloure necessàriament la variabilitat o risc que el 
preu de venda, els costos i els terminis de venda, siguen diferents 
als imports i els temps esperats, és a dir, considerant en aquest 
càlcul la incertesa inherent a tota activitat empresarial. 

 Tenint en compte les actuals condicions d'incertesa del mercat 
immobiliari, es conclou que l'estimació interna realitzada no se 
supedita al principi de prudència, en la mesura que no s'ha fet una 
valoració externa independent, amb els criteris esmentats adés. En 
la mesura que 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 més gran, podria ser material i 
afectar la imatge fidel d'aquest epígraf. 

-  En el compte "Promocions d'habitatges acabats", figuren 
comptabilitzades tretze promocions, que concentren més del 90% 
del total que disposa l'Entitat per a la venda. En l'exercici 2015 
l'Entitat ha reconegut un deteriorament per a aquestes promocions 
per un import de 16.204.032 euros, fonamentat en informes de 
valors estimats de preus de venda de mercat certificats per una 
societat de taxació, a fi d'assessorar sobre els dits preus, en els 
quals s'esmenta expressament el fet que no han sigut realitzats 
d'acord amb l'Ordre ECO/805/2003, de 27 de març. 
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 Es considera que el deteriorament s'ha de calcular basant-se en un 
valor fiable de mercat, estimat mitjançant tècniques de valoració 
consistents amb les metodologies acceptades i utilitzades pel 
mercat per a la fixació de preus que s'estableixen en aquesta 
norma, tal com s'indica en la incorrecció e) de l'apartat 4.1 de 
l'Informe. No obstant això, per al càlcul del deteriorament en 
l'exercici 2015, l'Entitat ha considerat com a valor el que figura en 
aquests informes amb una reducció del 20% respecte al registrat al 
tancament de l'exercici 2014. En els dits informes també figura un 
valor de venda immediata, l'aplicació dels quals en aquestes 
promocions hauria comportat augmentar el deteriorament practicat 
en un import d'11.093.976 euros. 

-  Pel que fa als nou convenis urbanístics signats amb diferents 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana entre els anys 2003 i 2005, 
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 s'hi va 
acordar recuperar el cost incorregut, principalment, mitjançant 
l'obtenció futura de terrenys. S'ha comprovat que, amb caràcter 
general, aquestes actuacions es troben paralitzades per falta de 
finançament de l'Entitat (que li impedeix complir amb allò pactat) o 
que es tracta de projectes inviables econòmicament segons els 
propis informes interns (per la manca de demanda o perquè el seu 
planejament està en situació litigiosa, circumstàncies que 
determinen que els costos incorreguts siguen de difícil recuperació, 
fins i tot respecte de les actuacions urbanístiques suspeses fins als 
anys 2017 i 2019). 

 L'Entitat està resolent els convenis, de manera que quan el Consell 
de Direcció aprova la resolució, es comptabilitzen aquests costos 
com a pèrdues irreversibles. Quant a això, en la data de tancament 
de l'exercici 2015, l'Entitat hauria d'haver resolt els supòsits que 
pertoquen, i estimar les corresponents pèrdues esperades, tal com 
s'indica en la incorrecció f) de l'apartat 4.1 de l'Informe. 

- En els expedients d'existències subjectes a reversió per convenis de 
cessió gratuïta per part de la Generalitat, referits en la incorrecció g) 
de l'apartat 4.1 de l'Informe, l'eventual represa de l'actuació 
implicaria necessàriament el reconeixement d'una pèrdua per 
l'import del valor comptable, atès que no és possible la seua 
novació jurídica i que la subvenció relacionada amb la cessió inicial 
ja no figura en el balanç de l'Entitat. 

 L'expedient RE-01/08 correspon a un bé immoble de la ciutat de 
Castelló, registrat com a matèria primera en els comptes de 
"Terrenys amb i sense qualificació urbanística i solars", per un 
import de 2.202.939 euros, i els altres dos expedients figuren 
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comptabilitzats en el compte "Edificis", per un import de 415.145 
euros. 

- Les existències que no han estat valorades ni deteriorades per 
l'Entitat corresponen a set expedients de promoció d'habitatges 
acabats per a la venda, a quatre edificis rehabilitats per a la venda  i 
a tres edificis adquirits per a rehabilitar-los, per sengles quanties de 
311.542 euros, 830.409 euros i 315.036 euros, tal com s'indica en la 
incorrecció h) de l'apartat 4.1 de l'Informe. 

- Quant a les expropiacions realitzades en l'any 2007 per a la 
remodelació d'accessos al polígon industrial l'Oliverar a Riba-roja 
de Túria, a més dels interessos legals referits a la incorrecció i) de 
l'apartat 4.1 de l'Informe, interessa destacar que en juny de 2016 
l'import total degut s'ha incrementat en 511.172 euros, com a 
conseqüència del preu just establit pel Jurat d'Expropiació Forçosa 
sobre dues finques, quantia que es veurà incrementada en l'import 
que finalment es determine per sentència judicial respecte 
d'aquestes i altres finques, sobre les quals l'Entitat tampoc no havia 
constituït cap provisió al tancament de l'exercici 2015. 

El treball realitzat ha posat de manifest les circumstàncies següents, que 
no s'han considerat excepcions, però que constitueixen incompliments 
de la normativa comptable d'aplicació o contribueixen a millorar la 
comprensió dels comptes anuals: 

-  S'han observat errors en la classificació comptable de la 
deterioració de diversos elements d'existències. En aquest sentit, 
figuren comptabilitzats sengles imports d'1.480.185 i 203.756 euros 
com a deteriorament de producte en curs i de producte acabat, 
corresponents als expedients RE-01/08 i LPLA000 de terrenys i solars 
com a matèria primera. Al mateix temps figuren comptabilitzats 
uns imports de 3.209.691 i 4.885.595 euros com a deteriorament de 
producte acabat, corresponents a la promoció de sòl i edificació en 
curs del sector La Torre. 

 Un detall dels valors comptables de cada un dels components de les 
existències, després de corregir els errors comentats, es recull en el 
quadre següent. 
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Quadre 2: Valor comptable de les existències 
 

Component 
Valor de 
cost 

Deteriora-
ment de 
valor 

Valor 
comptable 

Edificis com a matèria primera 1.222.345 0 1.222.345 

Terrenys i solars com a matèria primera 19.019.904 -10.765.771 8.254.133 

Promocions en curs 45.190.533 -8.514.363 36.676.170 

Promocions acabades 129.633.894 -38.876.938 90.756.956 

Acomptes a proveïdors 1.540.427 0 1.540.427 

Total 196.607.103 -58.157.072 138.450.031 

 El moviment del deteriorament d'existències, que l'Entitat presenta 
en la nota 16 de la memòria dels comptes anuals, una vegada 
corregits els erros esmentats és el següent:  

Quadre 3: Moviment del deteriorament de les existències 

Component 
Deteriora-
ment a 

31/12/2014 

Variació del 
deteriora-
ment 

Deteriora-
ment a 

31/12/2015 

Edificis com a matèria primera 0 0 0 

Terrenys i solars com a matèria primera 747.627 10.018.144 10.765.771 

Promocions en curs 5.389.179 3.125.184 8.514.363 

Promocions acabades 30.068.614 8.808.324 38.876.938 

Acomptes a proveïdors 0 0 0,00 

Total 36.205.420 21.951.652 58.157.072 

- En l'exercici 2015 l'Entitat ha registrat un deteriorament net de les 
seues existències de 21.951.652 euros, dels quals un total de 
8.334.210 euros figuren registrats en l'epígraf del compte de pèrdues 
i guanys "Aprovisionaments"; mentre que un total de 13.617.442 
euros es recull en l'epígraf "Variació d'existències de productes 
acabats i en curs de fabricació". 

 A continuació es presenta un detall de l'evolució per anys dels 
deterioraments nets dels últims exercicis, 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, així com el percentatge que 
representa el deteriorament acumulat al tancament de l'exercici 
2015, respecte del seu valor de cost. 
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Quadre 4: Evolució del deteriorament de les existències 

Component 
2013 i 

anteriors 
2014 2015 

Deteriora-
ment 

acumulat a 
31/12/2015 

% sobre 
el valor 
de cost 

Promoció de sòl 11.814.630 8.908.743 5.801.905 26.525.278 23,7% 

    Terrenys 0 0 3.289.997 3.289.997 47,7% 

    Obres en curs 0 1.885.404 1.324.287 3.209.691 9,6% 

    Acabades 11.814.630 7.023.339 1.187.621 20.025.590 28,1% 

Promoció habitatges 5.719.459 9.762.588 15.498.068 30.980.115 39,4% 

    Solars 620.282 127.345 6.728.146 7.475.773 61,7% 

    Obres en curs 0 3.503.775 1.381.820 4.885.595 46,9% 

    Acabades 5.099.177 6.131.468 7.388.102 18.618.747 33,2% 

Rehabilitació 0 0 651.679 651.679 14,0% 

    Edificis 0 0 0 0 0,0% 

    Obres en curs 0 0 419.078 419.078 32,9% 

    Acabades 0 0 232.601 232.601 10,7% 

Total 17.534.089 18.671.331 21.951.652 58.157.072 29,8% 

- L'Entitat va sol·licitar l'any 2014 informes externs per a valorar les 
obres en curs i acabades de les promocions d'habitatges, garatges i 
trasters. Respecte de les promocions d'habitatges, l'Entitat ha 
utilitzat aquests informes externs per a incrementar el 
deteriorament en 7.388.102 euros, corresponent a una reducció del 
20% sobre el valor assignat als habitatges, al tancament de l'exercici 
2014. 

- La valoració de les promocions de sòl acabades destinades a la 
venda i la dels locals comercials de les promocions d'habitatges 
acabats, continua sent realitzada mitjançant informes tècnics 
interns. 

- En l'exercici 2015, a diferència de l'exercici anterior, l'Entitat ha 
estimat el deteriorament de les existències de matèria primera 
corresponents a terrenys de promocions de sòl i a solars de 
promoció d'habitatges, per sengles quanties de 3.289.997 euros i 
6.728.146 euros. 

- Interessa destacar que l'import del deteriorament de 4.885.595 
euros d'obres en curs de promoció d'habitatge del quadre anterior, 
correspon a les obres de l'edifici en construcció sobre la parcel·la R-
03 del "Sector La Torre" de València propietat de la Entitat, que es 
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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 del que estableix la disposició addicional 3a de 
la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat (LPG). En 
maig de 2015 es va licitar en primera subhasta, i va quedar deserta. 
No obstant això, la licitació continua oberta, segons els plecs, ja que 
podrien entrar més compradors a 2a, 3a o 4a subhasta a uns preus 
de 5.881.000 euros, 4.999.000 euros, i 4.249.000 euros, 
respectivament. Per això, en l'exercici 2015, l'Entitat ha incrementat 
el deteriorament en un 20%, respecte del valor de taxació marcat en 
la primera subhasta, per un import d'1.381.820 euros. 

- En l'exercici 2015 l'Entitat ha deteriorat el 100% del valor de cost, 
per una quantia d'1.680.464 euros, corresponent a béns immobles 
cedits gratuïtament per cinc ajuntaments en anys anteriors, 
mitjançant escriptura pública, amb la finalitat que l'Entitat 
promogués la construcció d'habitatges protegits, amb anterioritat a 
la resolució de les cessions i atès que aquestes actuacions no es 
realitzaran. 

- La denominació de l'apartat "Consum de matèries primeres i altres 
matèries consumibles" de l'epígraf "Aprovisionaments" del compte 
de pèrdues i guanys, no ha estat adaptat al Pla General de 
Comptabilitat per a les empreses immobiliàries, de manera que 
caldria que s'indiqués "Consum de terrenys i solars". 

7.  Clients per vendes i prestacions de serveis 

A continuació es mostra un desglossament del valor comptable dels 
diferents components d'aquest apartat de l'epígraf "Deutors comercials i 
altres comptes per cobrar" de l'actiu corrent. 

Quadre 5: Clients per vendes i prestacions de serveis 

Component Deute 
Deteriora-

ment 
acumulat 

Valor 
comptable 

Clients per vendes i convenis 4.523.876 -2.324.615 2.199.261 

Clients per lloguer d'habitatges 639.875 -527.895 111.980 

Total 5.163.751 -2.852.510 2.311.241 
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En l'exercici 2015, del deteriorament net comptabilitzat en l'epígraf del 
compte de pèrdues i guanys "Pèrdua per deteriorament i variació de 
provisions per operacions comercials", un import de 2.160.018 euros 
correspon a clients per vendes i convenis, i una quantia de 224.253 euros 
correspon a clients per lloguers. 

El treball realitzat ha posat de manifest les següents circumstàncies que 
interessa destacar: 

- L'Entitat segueix la política comptable de deteriorar tots els deutes 
derivats de contractes de lloguer actius, d'antiguitat superior a sis 
mesos i de donar de baixa aquells saldos els contractes dels quals 
han estat rescindits. En aquest sentit, en l'exercici 2015 s'ha 
registrat com a despesa un deteriorament de 527.895 euros i baixes 
de deutes per 72.534 euros. 

- L'import pendent de cobrament per lloguers d'habitatges equival al 
35% del total dels ingressos meritats en l'exercici 2015 per aquest 
concepte. En l'exercici 2014 aquest percentatge pujava al 31%. 

- Dels deutes per vendes i convenis, un import d'1.367.293 euros 
correspon a un conveni per al desenvolupament del sector NPR-5 
"Vega Port" de Cullera, dins de l'actuació urbanística V-18, 
programada al seu dia per l'Entitat, que en l'exercici 2015, en ser 
desestimada, ha estat deteriorat al 100%. 

8.  Clients empreses del grup i associades 

El 93% del saldo d'aquest apartat de l'actiu corrent correspon a deutes 
per diferents conceptes de la Generalitat amb la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport i amb la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, per sengles imports de 51.785.589 
euros i 69.935.700 euros. 

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, no 
ha contestat a la sol·licitud realitzada per aquesta Sindicatura perquè 
confirmés l'import que figura en la comptabilitat d'EIGE. 

Les circumstàncies que a continuació es detallen, fan referència a la 
incorrecció k) i a la limitació a) de l'apartat 4.1 de l'Informe: 

Conveni per a l'execució d'obres de centres docents 

- El deute reconegut per la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, d'antiguitat superior als sis anys, per 51.785.590 
euros, continua amb el mateix saldo que en els tres exercicis 
anteriors, aproximadament, confirmant-se la conclusió dels 
respectius informes de fiscalització, relativa al fet que s'ha de 
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considerar com un actiu no corrent, ja que no s'espera que el seu 
venciment es produïsca a curt termini. 

 La Conselleria ha informat, a la sol·licitud de confirmació tramesa, 
que el saldo del conveni a pagar per l'Entitat seria de 13.004.763 
euros, quan s'acabe de regularitzar el fet de la subrogació que la 
Generalitat va realitzar sobre determinades operacions de crèdit 
que havien servit per a finançar les actuacions del conveni, 
mitjançant els acords necessaris de compensació de saldos a cobrar 
i pagar, circumstància que no s'ha produït. 

Gestió del patrimoni de Promoció Pública de l'Habitatge de la Generalitat (PPHG) 

- Les quanties que figuren per cobrar de la Generalitat, derivades de 
la gestió del patrimoni de PPHG, no han experimentat una variació 
significativa respecte de les registrades en l'exercici anterior, raó 
per la qual s'ha utilitzat com a evidència d'auditoria la resposta 
rebuda a la fiscalització de l'exercici 2014. En aquest sentit, a la 
Conselleria no li consta suficient documentació respecte d'un 
import 38.568.183 euros que s'inclou en els comptes presentats en 
la nota 32.b) de la memòria dels comptes anuals ("Gestió de 
patrimoni-reparacions efectuades remeses" i "Gestió de patrimoni-
préstec PPH"), d'una antiguitat superior a set anys, tal com es va 
indicar en l'informe de fiscalització de l'exercici 2014. 

 En el compte "Gestió de patrimoni-reparacions efectuades 
trameses", d'altra banda, figuren factures per un import d'1.940.692 
euros, corresponents als anys 2012 a 2014, que van ser retornades, 
perquè la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori va considerar que la comanda de gestió no estava 
degudament formalitzada. L'any 2014 l'Entitat va continuar amb 
aquesta activitat per considerar que tenia el mandat legal de 
conservar i reparar aquests habitatges, tot i que s'ha comprovat que 
durant l'any 2015 l'Entitat no ha realitzat aquestes actuacions, en 
haver estat assumides directament per la Generalitat. 

 En atenció a les circumstàncies exposades, el deute de la 
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
per un import de 40.508.875 euros, s'hauria d'haver registrat com un 
actiu no corrent, ja que no s'espera que el seu venciment es 
produïsca a curt termini. 

El treball realitzat ha posat de manifest les circumstàncies següents, que 
no s'han considerat com a incorreccions materials, però que 
constitueixen incompliments de la normativa comptable d'aplicació: 

- En la fiscalització de l'exercici 2014 es va posar de manifest que no 
es donaven les condicions per al reconeixement de l'ingrés per la 
venda de l'aparcament de l'estació del Mercat de València a la 
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Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
pel seu cost de construcció de 9.402.787 euros. 

 A la data d'aprovació del present Informe no consta que 
l'esmentada Conselleria haja iniciat les obres necessàries, ni 
tampoc 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 consta que s'haja formalitzat una acta de lliurament 
de les obres a la Generalitat, ni modificat o cancel·lat el conveni 
subscrit amb l'Ajuntament de València. 

 Els fets posats de manifest en els paràgrafs anteriors impliquen 
l'existència d'una incertesa sobre el moment en què l'Entitat 
recuperarà el cost incorregut en l'execució d'aquestes obres, ja que 
la factura emesa no ha sigut comptabilitzada per la Generalitat, ni 
s'ha fixat un calendari de pagaments, sense que s'haja informat 
d'aquesta última circumstància en la nota 32 de la memòria dels 
comptes anuals. 

 En atenció a aquests fets i per les raons indicades en l'apartat d) de 
l'annex I de l'informe de fiscalització de l'exercici 2014, no s'hauria 
d'haver registrat com a deute de l'esmentada Conselleria, i caldria 
tornar a classificar aquesta obra en l'epígraf "Existències". 

- L'Entitat no ha comptabilitzat un import de 7.612.652 euros 
corresponents a diversos tributs municipals meritats entre els anys 
2009 i 2015 dels béns immobles del PPHG, ni ha reflectit el 
corresponent deute amb els ajuntaments. 

 Tal com disposa l'article 3 del Decret 118/1988, de 29 de juliol, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'atribueix a l'Institut 
Valencià d'Habitatge, SA, la gestió i administració del patrimoni de 
Promoció Pública de l'Habitatge pertanyent a la Generalitat, l'Entitat 
està obligada a liquidar i pagar totes les despeses i obligacions que 
origine la gestió i l'administració d'aquest patrimoni, entre els quals 
es troba el pagament dels tributs municipals. 

 En aplicació de la normativa comptable, l'Entitat hauria d'haver 
portat un adequat control d'aquests tributs, comptabilitzant el 
corresponent actiu amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques 
i Vertebració del Territori i el passiu amb les administracions 
públiques, igual que l'Entitat ha comptabilitzat les reparacions 
d'habitatges, encara que aquestes no estigueren pagades. 

 L'Entitat informa que l'esmentada Conselleria tenia assignada una 
subvenció d'explotació anual fins a l'exercici 2009, per a cobrir 
aquestes despeses, la desaparició de la qual va implicar que EIGE 
deixés d'atendre el pagament d'aquests tributs municipals, i que 
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s'estima actualment com a necessària en una quantia de 
aproximadament 1.500.000 euros anuals. 

 En l'aplicació que té aquesta Entitat per al seu control, tan sols era 
possible registrar l'import del tribut, de manera que no es 
controlaven els imports addicionals dels requeriments rebuts amb 
posterioritat, relatius a recàrrecs i interessos, ja que els dits imports 
serien els efectivament requerits en la data en què es produís el 
pagament efectiu. 

 S'ha resumit el detall facilitat per l'Entitat, que indica que ha de ser 
confrontada amb els diferents òrgans recaptadors municipals, per 
aquells municipis creditors que mantenen un deute superior a 
200.000 euros, i que es mostra a continuació. 

Quadre 6: Tributs pendents de pagament del PPHG 

 
Municipi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Alcoi 25.724 22.449 27.620 31.246 32.042 32.308 77.831 249.221 

Aldaia 37.142 39.550 0 40.831 41.995 44.525 43.774 247.817 

Algemesí 38.070 24.889 42.206 34.046 36.185 12.063 29.616 217.076 

Alacant 127.491 266.087 5.206 5.641 276.243 265.703 349.687 1.296.059 

Elx 55.836 50.505 3.805 72.016 4.325 74.178 105.101 365.766 

Paterna 121.587 123.288 142.261 173.970 189.983 172.395 155.554 1.079.039 

Sagunt 60.029 18.303 74.322 78.409 11.538 11.944 66.325 320.870 

València 55.237 59.918 29.782 19.973 75.478 77.039 27.303 344.730 

89 municipis 412.661 434.650 522.630 616.267 400.089 488.538 617.239 3.492.074 

Total 933.777 1.039.639 847.833 1.072.400 1.067.878 1.178.693 1.472.432 7.612.652 

9. Altres crèdits amb les administracions públiques 

En aquest apartat de l'epígraf "Deutors comercials i altres comptes per 
cobrar" de l'actiu corrent, figura registrat un import d'1.853.477 euros 
corresponent a embargaments de saldos en comptes bancaris derivats 
d'impagaments de tributs locals (principalment l'Impost sobre Béns 
Immobles, IBI), pendents de determinar a quin bé immoble, tribut o 
període impositiu corresponen, per a efectuar-ne la imputació comptable 
adequada. 

Cal indicar que pot donar-se la circumstància que determinats 
embargaments practicats per l'IBI no s'ajusten a la legalitat vigent, en la 
mesura que s'han de practicar al subjecte passiu de l'impost, 
generalment el propietari dels béns immobles, segons disposa l'article 63 
de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals, el Text Refós de la qual va ser 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, circumstància 
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que no es produeix en relació amb l'EIGE en nombrosos supòsits. Es 
tracta d'una situació que l'Entitat hauria d'analitzar amb detall. 

L'anàlisi realitzada ha posat de manifest que un percentatge molt elevat 
dels embargaments practicats té una antiguitat superior a dos anys, per 
la qual cosa es recomana que es realitzen les gestions necessàries per a 
imputar-los comptablement i adequadament, bé a la Generalitat per 
tractar-se de tributs municipals de l'PPHG, o bé com a despesa de 
l'Entitat, per tractar-se de béns immobles propis. 

Un detall d'aquests imports segons l'entitat de procedència, és el 
següent: 

Quadre 7: Detall de retenció per embargaments 

 

Entitat Import 

Embargaments sense dades 140.113 

Diversos jutjats 133.656 

Ajuntament Castelló 715.071 

Ajuntament València 493.114 

Diputació València 122.422 

Ajuntament Burjassot 72.574 

Ajuntament Alacant 35.906 

Altres ajuntaments 80.621 

Altres entitats 60.000 

Total 1.853.477 

 

10. Inversions financeres a curt termini 

En aquest epígraf de l'actiu corrent s'inclou un import d'1.816.826 euros 
de fiances constituïdes a llarg termini, de manera que aquesta quantia 
s'hauria d'haver comptabilitzat com a actiu no corrent, en el 
corresponent epígraf de "Inversions financeres a llarg termini". 

S'ha comprovat que més del 80% de l'import referit correspon a fiances 
d'elevada antiguitat derivades de promocions de sòl, de manera que 
l'Entitat hauria de realitzar una anàlisi respecte d'aquelles la recuperació 
de les quals fos dubtosa o remota. 

11. Fons propis 

Els “Fons propis” és l'epígraf més significatiu del patrimoni net i passiu 
del balanç, i el seu import al tancament de l'exercici 2015 és de 
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372.387.195 euros, 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 2015, per cada un 
dels diferents apartats que componen aquest epígraf, és el següent: 

Quadre 8: Fons propis 

 

Apartat 2014 
Distribució 
del resultat 

Correcció 
d'errors 

Resultat de 
l'exercici 
2015 

2015 

Fondo social 567.903.060 0 0 - 567.903.060 

Reserves -13.411.343 0 0 - -13.411.343 

Resultats exercicis anteriors. -47.513.497 -84.011.006 -6.348.201 - -137.872.704 

Resultat de l'exercici -84.011.006 84.011.006 0 -44.231.818 -44.231.818 

Total 422.967.214 0 -6.348.201 -44.231.818 372.387.195 

En l'exercici 2015 els fons propis han disminuït en un significatiu 12%, 
com a conseqüència de les elevades pèrdues, que es concentren 
especialment en els següents deterioraments de valor dels actius de 
EIGE: 21.951.652 euros en “Existències” i 4.708.752 euros en “Deutors 
comercials i altres comptes per cobrar”. 

Interessa destacar que l'Entitat ha considerat com una correcció d'errors 
sengles imports de 3.961.936 euros i 2.364.574 euros, corresponents a 
minoracions dels saldos per cobrar amb l'Ajuntament de València pel 
"Sector Grau" i amb la Generalitat, respectivament, per convenis 
d'elevada antiguitat. Aquests imports van ser considerats com a 
excepcions per incorreccions en l'informe de fiscalització de l'exercici 
2014. 

Vist l'elevat import de les correccions d'errors, conforme estableix la 
norma 5a d'elaboració dels comptes anuals del Pla General de 
Comptabilitat, l'Entitat hauria d'haver adaptat les xifres de l'exercici 2014 
que figuren en el balanç, i informar-ne detalladament en la memòria. 

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

Tal com es mostra en la nota 21 de la memòria dels comptes anuals, el 
valor nominal del deute amb entitats de crèdit és de 165.717.673 euros, 
equivalent al 34,6% del total passiu del balanç. Aquest import ha estat 
confirmat per als deutes nacionals amb l'informe detallat de la Central 
d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya i mitjançant l'oportuna 
documentació, per al préstec de 60.000.000 d’euros concedit per una 
entitat de crèdit estrangera. 

S'ha comprovat que la comptabilització per part de l'Entitat, com a 
menor valor dels deutes amb entitats de crèdit, de 14.247.241 euros 
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corresponents als interessos i capital subsidiats pel Ministeri de Foment, 
expressa raonablement una valoració posterior d'aquests préstecs a cost 
amortitzat. 

En data 24 de maig de 2016, la Generalitat s'ha subrogat en el contracte 
de crèdit, el límit màxim de finançament del qual era de 36.000.000 
d'euros, venciment el dia 30 de novembre de 2016 i el saldo a 31 
desembre 2015 del qual pujava a 36.330.459 euros, a causa de la 
incapacitat de l'Entitat per fer front a la devolució. 

En el mateix sentit, en el mes de juny de 2016, la Generalitat ha pagat el 
primer venciment de 7.500.000 euros del préstec concedit per l'entitat de 
crèdit estrangera, mitjançant la seua inclusió en el fons de liquiditat 
autonòmic, de manera que l'Entitat ha convertit aquest deute amb 
entitats de crèdit, en un major deute amb la Generalitat. 

13. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 

L'Acord del Consell de data 30 de maig de 2013, va establir uns terminis 
de devolució i la no meritació d'interessos dels diferents crèdits 
financers capitalitzats, que figuren en aquest epígraf del balanç per 
122.423.392 euros des del 31 de desembre del 2012. En virtut del que 
preveu l'esmentat Acord, aquest import tenia establit un termini de 
venciment de tretze anys, que finalitzava el 31 de desembre de 2025, 
prorrogable per acord exprés del Consell, amb una carència 
d'amortització de tres anys, fins al 31 de desembre de 2015 i quotes 
anuals d'amortització constants durant deu anys. 

L'Entitat hauria d'haver informat del calendari de pagaments en la nota 
32.c) de la memòria dels comptes anuals, fent menció expressa a l'Acord 
del Consell de 31 de desembre de 2015, en el qual es va prorrogar la 
carència d'amortització fins el 31 de desembre de 2017, i al mateix temps  
hauria d'haver informat de les raons per les quals considera que el tipus 
del 0% no és apreciablement inferior al de mercat i per tant manté 
comptabilitzat aquest passiu pel seu valor nominal, i no pel seu valor 
raonable. 

En atenció al fet que l'activitat d'EIGE no li permet generar fluxos 
d'efectiu suficients per atendre els futurs venciments, és molt probable 
que la seua extinció es produïsca mitjançant la seua capitalització. 
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14. Provisions a curt termini 

El treball realitzat ha posat de manifest les següents circumstàncies que 
fonamenten la limitació a l'abast b) de l'apartat 4.1 de l'Informe: 

- Pel que fa a la provisió per al pagament d'interessos de demora i als 
interessos legals derivats de la normativa sobre morositat, el criteri 
comptable d'EIGE és registrar una provisió, tant pels interessos 
meritats corresponents a les operacions pendents de pagament, 
com a les operacions que van ser pagades en exercicis anteriors 
sense reclamació d'interessos. 

 Com a conseqüència de la combinació de negocis, l'Entitat no 
disposa d'una llista única que integre les factures i el càlcul de la 
totalitat dels interessos que figuren comptabilitzats a 31 de 
desembre de 2015, per una quantia de 7.489.021 euros. 

 En l'exercici 2015 s'ha aplicat a la provisió d'interessos de demora 
un import d'1.426.534 euros, del qual, almenys 876.934 euros, 
deriven de sentències judicials. 

- L'Àrea d'Assessoria Jurídica i Recursos Humans de l'Entitat ha 
facilitat una relació d'assumptes litigiosos portats per l'Advocacia 
de la Generalitat, sobre la qual no ha estat possible comprovar la 
seua integritat. 

 En el quadre següent es resumeix, segons la jurisdicció, el nombre 
de litigis finalitzats l'any 2015 o pendents de finalització, en els 
quals l'Entitat figura com a demandat i la quantia conjunta total, 
resultat de la suma dels litigis en aquesta quantia figura 
determinada. 

Quadre 9: Procediments judicials en l'Advocacia de la Generalitat 

Jurisdicció 

Nombre de litigis 
Total 

quanties 2014 i 
anteriors 

2015 2016 Total 

Civil 21 16 8 45 11.736.984 

Contenciosos 35 15 7 57 6.599.418 

Total 56 31 15 102 18.336.403 

En relació amb les dades del quadre anterior, cal fer notar que en la 
contestació rebuda de l'Advocacia de la Generalitat, només s'informa de 
l'existència de 58 litigis. 

- En la informació facilitada per l'Àrea d'Assessoria Jurídica i 
Recursos Humans de l'Entitat i per l’Advocacia de la Generalitat no 
consten diversos litigis per expropiacions realitzades en l'any 2007 
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per a remodelar els accessos al polígon industrial l'Oliverar a Riba-
roja de Túria, referits en la incorrecció j) de l'apartat 4.1 de 
l'Informe, sobre les quals és probable que l'Entitat haja de 
desprendre's de recursos per al seu pagament. L'Entitat no ha 
estimat provisió d'interessos de demora respecte dels deutes 
derivats d'aquestes expropiacions. 

- L'Entitat no va estimar una provisió d'interessos de demora derivats 
d'un deute d'1.768.339 euros reclamada per un contractista 
mitjançant el recurs de cassació 1940/2014, per discrepància en la 
revisió de preus i la seua quantia respecte de l'adjudicació, 
aprovació i execució de treballs en la línia 1 de Benimàmet, en 
considerar que no era probable una resolució contrària als seus 
interessos, per haver tingut sentències favorables amb anterioritat. 

 S'ha comprovat, però, que en la Sentència del Tribunal Suprem de 7 
de juliol de 2016, es va estimar íntegrament la demanda 
presentada, condemnant EIGE al pagament d'aquest deute, més un 
import de 583.967 euros d'interessos legals moratoris. 

15.  Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 

Les circumstàncies que a continuació es detallen, fan referència a les 
incorreccions o) i l), i a la limitació a) de l'apartat 4.1 de l'Informe: 

- L'import degut a curt termini per la Generalitat, registrat en els 
comptes "Subrogació de deute financer" i "Fons de liquiditat 
autonòmic", puja a 97.602.224 euros. En conseqüència, hi ha una 
diferència de 4.809.304 euros respecte a l'import de 102.411.528 
euros comptabilitzat per l'Entitat, que té el seu origen en els 
interessos meritats i no vençuts de préstecs subrogats capitalitzats, 
fins a la data de subrogació, comptabilitzats en EIGE com a major 
despesa financera de l'exercici 2012. 

 Vist el temps transcorregut sense que aquesta quantia haja estat 
reclamada per la Generalitat, correspon donar-la de baixa en el 
balanç contra resultats d'exercicis anteriors, tal com s'indica en la 
incorrecció o) de l'apartat 4.1 de l'Informe. 

- Tal com es va indicar en els informes de fiscalització d'exercicis 
anteriors, el Consell de la Generalitat va acordar que el passiu de 
102.411.528 euros no meritarà interessos i que el seu venciment fos 
anual, encara que si arribat el dit venciment no es saldava, se'n 
produiria la renovació automàtica, mantenint la condició de deute a 
curt termini. L'Entitat ha classificat aquest import a curt termini, 
atenent les indicacions rebudes del centre directiu de la 
comptabilitat de la Generalitat. 
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 En aquest context, s'ha produït la renovació automàtica dels 
91.431.089 euros classificats com a passius corrents a 31 desembre 
2013 i a 31 de desembre de 2014, mentre que en l'exercici 2015 s'ha 
incrementat el deute com a conseqüència de la utilització del fons 
de liquiditat autonòmic, per fer front al pagament de venciments de 
préstecs, per un import de 2.825.753 euros i al pagament de factures 
de proveïdors, per 8.154.686 euros. 

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

 L'Entitat hauria d'haver informat sobre les condicions de l'operació 
a la nota 32 de la memòria dels comptes anuals, així com de les 
raons per les quals considera que el tipus del 0% no és 
apreciablement inferior al de mercat i, per tant, manté 
comptabilitzat aquest passiu pel seu valor nominal i no pel seu 
valor raonable. 

-  La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, no ha contestat a la sol·licitud realitzada per la 
Sindicatura de Comptes per a confirmar el saldo per pagar de 
38.318.060 euros que figura en aquest epígraf, tal com s'indica en la 
limitació a) de l'apartat 4.1 de l'Informe. 

16. Creditors comercials i altres comptes per 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 Benisaet", per un import de 
28.376.639 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 un total de 8.083.993 euros. 

La meritació i el seu corresponent registre com a ingressos, es produirà 
quan les obres d'urbanització hagen finalitzat i s'aprove l'expedient de 
liquidació definitiva de la reparcel·lació. Ja que aquesta circumstància no 
es produirà abans del 31 de desembre de 2016, correspondria haver 
comptabilitzat aquestes quanties com a passius no corrents, tal com 
s'indica en la incorrecció m) de l'apartat 4.1 de l'Informe. 

A més de la incorrecció referida en els paràgrafs anteriors, el treball 
realitzat ha posat de manifest les circumstàncies següents que no 
constitueixen excepcions, però són un incompliment de la normativa 
comptable d'aplicació o contribueixen a millorar la comprensió dels 
comptes anuals: 
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- L'apartat "Proveïdors" inclou el compte "Proveïdors factures 
pendents de rebre", el saldo del qual a 31 desembre 2015 és 
d'1.215.980 euros, 464.188 euros dels quals corresponen a la 
periodificació dels tributs locals meritats en l'exercici 2015 i 
pendents de pagament al seu tancament, derivats de béns 
immobles propis de l'Entitat. 

 L'Entitat gestiona rebuts de tributs locals per un import aproximat 
d'1.000.000 d’euros, corresponents als seus propis béns immobles, i 
es va posar de manifest que en l'exercici 2015, en el període de 
pagament voluntari, no s'ha pagat una quantia significativa, de 
quasi el 50%. 

 D'altra banda, en l'apartat "Creditors diversos" s'inclou 
indegudament un saldo per pagar amb les principals entitats locals 
de la Comunitat Valenciana, en concepte de tributs meritats en 
exercicis anteriors i pendents de pagament, derivats de béns 
immobles de l'Entitat o de la Generalitat, per un import d'1.042.615 
euros. 

 En conseqüència, l'epígraf "D'altres deutes amb les administracions 
públiques" es troba infravalorat en, almenys, 9.119.455 euros, pel 
deute a 31 de desembre de 2015 amb entitats municipals, 7.612.652 
euros dels quals corresponen al PPHG, 464.188 euros a béns 
immobles propis, i 1.042.615 euros a immobles sobre els quals no se 
n'ha pogut determinar la procedència. 

- L'apartat "Proveïdors" inclou el compte "Factures pendents de rebre 
de promocions pròpies", per una quantia de 406.084 euros, 
conformat per factures pendents de presentar, d'antiguitat superior 
a quatre anys, circumstància que posa de manifest la necessitat de 
regularitzar-lo. 

- L'apartat "Creditors diversos" inclou indegudament un saldo per 
pagar a l'Institut Valencià de Finances (IVF) de 2.421.251 euros i un 
altre a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana (EPSAR) d'1.594.239 euros. 

 Els deutes amb l'IVF es troben vençuts i corresponen a l'aval 
executat per 1.446.679 euros, per l'impagament d'un préstec de la 
filial d'EIGE, Desenvolupaments Urbans per Habitatges Protegits, SL; 
a comissions meritades per aquest aval, per 319.900 euros, i a 
diverses liquidacions d'una operació de permuta financera (swap), 
per 654.387 euros. A més, s'ha posat de manifest que no ha sigut 
comptabilitzada en 2015 una altra comissió d'aval, per un import de 
126.000 euros. 

 El deute amb l'EPSAR, correspon a la previsió facilitada abans de 31 
de desembre de 2012 per aquesta entitat, respecte del cost que 
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comportaria per a EIGE les connexions d'aigües residuals en tres 
actuacions de sòl. Atès que aquestes connexions no es produiran en 
l'any 2016, aquesta quantia d'1.594.239 euros constitueix una 
provisió a llarg termini. 

 Per tant, l'epígraf "Creditors comercials i altres comptes per pagar" 
està sobrevalorat en 4.015.490 euros, mentre que els epígrafs del 
passiu "Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini" i 
"Provisions a llarg termini", es troben infravalorats en sengles 
quanties de 2.421.251 euros i 1.594.239 euros, respectivament. 

 En la nota 32 "Altres operacions amb parts vinculades" de la 
memòria dels comptes anuals no s'inclou cap informació sobre 
aquestes operacions. 

- L'apartat "Creditors diversos" inclou un deute vençut des de fa més 
de quatre anys, per 505.667 euros, derivat de la compravenda 
d'accions en l'any 2008 de Cabanyal 2010, SA, que en aplicació de la 
normativa comptable s'hauria de reclassificar en l'apartat "Altres 
passius financers" de l'epígraf "Deutes a curt termini" del passiu. 

17.  Import net de la xifra de negocis 

La nota 24.a) de la memòria dels comptes anuals presenta un detall per 

naturalesa dels ingressos obtinguts. En la fiscalització dels dits ingressos, 

s'han posat de manifest els següents fets que interessa destacar: 

- En data 23 de setembre de 2014, la Conselleria d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient ha informat favorablement l'alienació d'un 
edifici en construcció, amb 356 habitatges, 220 garatges, 43 trasters, 
92 locals i 69 parcel·les del patrimoni propi d'EIGE, per tal de 
retornar-les al tràfic jurídic. 

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

 Amb posterioritat, en febrer de 2016, es va publicar una segona 
subhasta de 64 locals en les províncies d'Alacant, Castelló i València 
i un concurs per a l'explotació mitjançant arrendament amb opció a 
compra de locals al centre històric de València. 

 El dia 29 de maig de 2015 es va 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 una Resolució de 
la directora general de l'Entitat de data 30 de juny del 2015. 
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 Segons estableix l'article 83 de l'LPG, si quedés deserta la primera 
subhasta, podran efectuar-se fins a tres subhastes successives més 
en un termini no superior a un any des de la convocatòria de la 
primera, sent el tipus de licitació el de la subhasta immediata 
anterior, que podrà reduir-se fins a un 15% en cadascuna, per 
resolució motivada de la direcció general competent en matèria de 
patrimoni. Com que la subhasta ha quedat deserta, s'ha posat de 
manifest que l'any 2015 s'ha incrementat el deteriorament del valor 
comptable d'aquest immoble 1.381.820 euros, corresponent a un 
20% del preu mínim de licitació. 

 En l'exercici 2015, de les promocions acabades de sòl, habitatge i 
rehabilitació, el valor de cost en existències de les quals és de 
129.633.894 euros, s'han venut 12 habitatges i tres locals, per un 
preu de venda conjunt d'1.340.107 euros, i s’han venut dues 
parcel·les del Parc Logístic de València, per un import conjunt 
d'1.464.694 euros. 

18.  Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 

A continuació es recull un detall per conceptes de l'epígraf "Variació 
d'existències de productes acabats i en curs de fabricació" del compte de 
pèrdues i guanys, amb els imports expressats en euros. 

Quadre 10: Variació d'existències  

Concept 2014 

Deteriorament net d'existències 2015 -13.614.450 

Venda d'habitatges i locals -1.663.641 

Venda de parcel·les del parc logístic -1.477.944 

Traspassos d'inversions immobiliàries 4.826.506 

Altres moviments 371.027 

Total -11.558.502 

En la fiscalització s'ha posat de manifest que, a conseqüència d'un error 
d'assignació de comptes en la comptabilització dels deterioraments 
practicats en l'exercici 2015, el total del quadre anterior hauria d'haver 
pujat a un import negatiu de 9.799.122 euros, mentre que les partides 
"Deteriorament de mercaderies, matèries primeres i altres 
aprovisionaments" i "Deteriorament de l'immobilitzat material", 
s'haurien d'haver vist incrementades en sengles quanties d'1.480.185 
euros i 179.195 euros. 

L'Entitat ha corregit l'errònia classificació comptable com a inversions 
immobiliàries de 23 locals destinats per a la venda, traspassant el seu 
valor comptable a existències per 4.826.506 euros. 



Entitat d'Infraestructures de la Generalitat. Exercici 2015 

105 

19. Despeses de personal 

Tal com mostra la nota 24.c) de la memòria dels comptes anuals, 
l'increment del nombre mitjà d'empleats és de nou treballadors i s'ha 
degut a les circumstàncies següents: 

- En data 22 de desembre de 2014, l'Entitat ha readmès sis 
treballadors de l'Agència Valenciana de Mobilitat (AVM), en 
execució de la sentència de data 5 de desembre de 2014 del Jutjat 
Social número 12 de València. 

- L'1 de juliol de 2015, es va produir la integració de set treballadors, 
que eren personal laboral adscrit a la xarxa de difusió de Ràdio 
Televisió Valenciana, SAU, en aplicació del que estableix l'apartat 6 
de la disposició transitòria tercera de la Llei 1/2013, de 21 de maig, 
de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. 

- Altres variacions del personal, han estat dues readmissions 
provinents d'excedències, una baixa per jubilació i una baixa per 
excedència voluntària. 

El detall comparatiu entre els exercicis 2014 i 2015 dels treballadors de 
l'Entitat, en funció de la seua procedència, després de la integració dels 
treballadors de les diferents entitats, és el següent: 

Quadre 11: Empleats per entitat de procedència 

Entitat 2014 2015 

Alta direcció 1 1 

IVVSA 130 131 

EIGE (anterior GTP) 16 17 

AVM 14 13 

SEPIVA 6 5 

RTVV - 7 

 167 174 

 

La revisió efectuada ha posat de manifest les circumstàncies següents 
que interessa destacar: 

- La Conselleria que té assignades les competències en matèria 
d'hisenda no ha emès els preceptius informes sobre la massa 
salarial previstos en les lleis de pressupostos de la Generalitat per 
als exercicis 2015 i 2016, tot i haver estat sol·licitats per l'Entitat, 
encara que s'ha conclòs que en aquests exercicis, els crèdits 
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habilitats a l'efecte en el pressupost de la Generalitat, no estaven 
infradotats, vista la despesa real incorreguda. 

 En aquest sentit, l'autorització de la massa salarial és un requisit 
previ per al començament de les negociacions de convenis o acords 
col·lectius que es realitzen durant l'any, i al seu càrrec s'hauran de 
satisfer la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades 
del corresponent acord i totes les que es meriten al llarg de l'any, 
tal com disposa l'article 30.3 d'aquestes lleis de pressupostos. 

- En data 2 de març de 2016, la Direcció General del Sector Públic, 
Model Econòmic i Patrimoni, va sol·licitar a l'Entitat una proposta 
de relació de llocs de treball (RLT) o plantilla, així com un certificat 
de l'Entitat sobre la seua negociació, segons la normativa laboral 
aplicable, advertint del que disposa l'article 30.3 de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat. 

- El 12 d'abril de 2016, l'Entitat va remetre a la Conselleria d'Hisenda i 
Model Econòmic una plantilla orgànica de llocs de treball d'acord 
amb les denominacions, grups professionals i retribucions anuals 
vigents, atenent els diferents convenis coexistents i derivada del 
Acord del Consell de Direcció de data 29 de març de 2016, pel qual 
es va aprovar un nou organigrama, canviant l'estructura 
organitzativa del personal de l'Entitat, subjecta al procediment que 
estableixen els articles 41.6, 82.3 i 41.4 de l'Estatut dels Treballadors, 
així com a possibles reestructuracions que puguen escometre. 

 Aquesta plantilla orgànica continua sense ser publicada en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana, incomplint el que disposen tant 
l'article 14 del Decret 6/2013, de 4 de gener, que aprova el 
Reglament d'Organització i de Funcionament de l'Entitat (ROF), com 
l'article 18.1 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, 
de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional. 

 L'Entitat ha publicat a la seua pàgina web l'esmentada plantilla, en 
compliment del que disposa l'article 9.3.2.b) de la Llei 2/2015, de 2 
d'abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la 
Comunitat Valenciana, en la qual s'inclou un lloc de treball 
d'auditor intern, qui ha d'exercir les seues funcions amb 
independència en el si de l'Entitat, en compliment del que estableix 
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. 

 A la data d'aprovació d'aquest Informe hi ha una disparitat en les 
condicions laborals del personal d'EIGE, derivada de la coexistència 
de diversos convenis col·lectius, i està en negociació un nou 
conveni col·lectiu aplicable a tot el personal de l'Entitat. 
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- En la revisió del moviment del compte bancari en què es va 
ingressar un import de 7.000.000 d'euros, corresponent a la 
transferència nominativa per a finançar l'expedient de regulació 
d'ocupació de l'extint Institut Valencià de l'Habitatge SA (IVHSA), 
aprovat per l'Acord del Consell de 27 d'abril de 2012, s'ha posat de 
manifest que el 30 de setembre de 2013 l'Entitat va disposar d'un 
import de 260.000 euros, la destinació del qual va ser atendre el 
venciment d'un préstec concertat amb una entitat financera, 
situació que no ha estat esmenada. 

 El saldo comptable d'aquest compte a 31 de desembre de 2013, 2014 
i 2015, que reflecteix l'import pendent d'aplicar als seus fins, ha 
estat de 660.981 euros, 290.536 euros i 7.903 euros, respectivament. 

20. Control formal dels comptes 

Hem analitzat la informació comptable generada per l'aplicació 
informàtica que utilitza EIGE i hem comprovat que aquesta no coincideix 
exactament amb la recollida en el balanç i en el compte de pèrdues i 
guanys dels comptes anuals de 2015 presentats a la Sindicatura de 
Comptes. Aquesta situació es produeix principalment perquè sobre la 
informació comptable generada per l'aplicació informàtica es realitzen 
ajustos i reclassificacions manuals per a elaborar la informació financera 
que finalment EIGE aprova, que no queden registrats en l'esmentada 
aplicació informàtica. 

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

En l'exercici de 2015, en el mateix sentit que es va indicar en l'informe de 
l'exercici anterior, l'Entitat continuava sense designar un responsable de 
seguretat de la informació, en contra del que disposa 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. Cal fer notar, 
però, que es té constància que s'ha designat el responsable esmentat en 
data 13 de setembre de 2016. 

L'Entitat, per la seua condició de societat dominant d'un grup de 
societats, està inicialment subjecta a l'obligació de formular comptes 
anuals consolidats, d'acord amb el que estableix l'article 42 del Codi de 
Comerç, encara que en la nota 11 de la memòria dels comptes anuals 
s'indica que no es presenten perquè les participacions tenen un interès 
poc significatiu, individual i en el seu conjunt, segons permet l'article 43 
del Codi de Comerç. 
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Les societats de capital que formen part del grup EIGE al tancament de 
l'exercici 2015 són les següents: Desenvolupaments Urbans per a 
Habitatges Protegits, SL (DUHP) i Pla Cabanyal-Canyamelar, SA (PCC). 

El 6 de juny de 2016, mitjançant l'acte del Jutjat Mercantil número 2 de 
València, es va resoldre declarar el concurs de DUHP i concloure-ho, 
davant la falta d'activitat de la societat, i que la càrrega hipotecària sobre 
l'únic bé immoble propietat de la societat, és superior al valor de mercat 
d'aquest bé. Els comptes anuals de l'exercici 2015 de DUHP no s'han 
presentat a la Sindicatura de Comptes, a diferència dels comptes anuals 
de PCC que sí que van ser retuts a la Institució, juntament amb els 
comptes anuals d'EIGE, encara que no es va presentar el preceptiu 
informe d'auditoria de la Intervenció General, en compliment del que 
disposa l'article 120.3 de l'LHP. 

En l'elaboració dels comptes anuals, l'Entitat no ha tingut en compte les 
circumstàncies següents que impliquen incompliments de les Normes 
d'Elaboració dels Comptes Anuals (NECA) del Pla General de 
Comptabilitat, d'aplicació a l'Entitat: 

- Les xifres dels exercicis que es mostren en els comptes anuals no 
són comparables, per haver-se produït esmenes d'errors en 2014. En 
aplicació del que disposa l'apartat 1 de la norma 5a de les NECA, 
l'Entitat hauria d'haver adaptat a l'hora de presentar-les, les xifres 
de l'exercici 2014 precedent, i informar-ne detalladament en la 
memòria. 

- No s'ha inclòs una referència creuada a la informació corresponent 
dins de la memòria en els epígrafs del compte de pèrdues i guanys: 
“Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació”, 
“Amortització de l'immobilitzat i deteriorament” i “Resultat per 
alienacions d'instruments financers”, tal com s'indica en l'apartat 6 
de la norma 5a de les NECA. 

- Les bases de presentació de la memòria dels comptes anuals, en el 
seu apartat g) estableixen que la classificació de les partides com a 
corrents i no corrents s'ha realitzat atenent el termini màxim d'un 
any. Hem observat que hi ha actius i passius classificats com a 
corrents, la realització o extinció dels quals l'Entitat espera 
realment que es produiran sobrepassant aquest termini, incomplint 
l'apartat 1 de la norma 6a de les NECA. 

- En la formulació de l'estat total de canvis en el patrimoni net, el 
resultat corresponent a un exercici no s'ha traspassat en l'exercici 
següent a la columna de resultats d'exercicis anteriors, tal com 
estableix l'apartat 2.1 de la norma 8a de les NECA. 

- En aplicació del que preveu l'apartat 1.3, "Activitat de l'empresa", 
del contingut de la memòria de les NECA, l'Entitat hauria d'haver 
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informat en la memòria dels comptes anuals que és la matriu d'un 
grup de societats i quines són les circumstàncies que l'eximeixen 
de l'obligació de consolidar. 

- La nota 2.i), "Correcció d'errors", de la memòria dels comptes anuals 
no s'ajusta al que estableix l'apartat 2.8 del contingut de la 
memòria de les NECA, ja que no especifica l'exercici en què es van 
produir els errors. 

- La nota 18, "Existències" de la memòria dels comptes anuals, no 
informa de les circumstàncies que han motivat les correccions 
valoratives per deteriorament, així com les seues reversions, per un 
import net de 21.951.652 euros, tal com resulta obligatori segons la 
norma 10a de les NECA. 

- La nota 32, "Altres operacions amb parts vinculades", no inclou 
dues entitats públiques empresarials de la Generalitat: Institut 
Valencià de Finances i Entitat Pública de Sanejament d'Aigües 
Residuals, amb les quals manté saldos i operacions, alhora que la 
informació facilitada no és suficient per comprendre operacions 
realitzades i els seus efectes, segons el que estableix l'apartat 23 del 
contingut de la memòria de les NECA. 

- En la nota 29, "Contingències" de la memòria dels comptes anuals, 
no s'apleguen, una a una, totes les contingències significatives en 
què no siga remota la sortida de recursos, amb la seua descripció, 
evolució i estimació quantificada dels possibles efectes en els estats 
financers, llevat que l'Entitat considere que, mitjançant un litigi es 
perjudica la seua posició i, en aquest cas, ha d’informar de la dita 
contingència i de les raons que l'han portat a prendre aquesta 
decisió, tal com estableix la norma 15a de les NECA. 

21.  Fets posteriors. Pèrdua de la condició d'administrador d'infraestructures 
ferroviàries 

Tal com s'indica en la nota 34 de la memòria dels comptes anuals, EIGE 
ha deixat de ser l'administrador d'infraestructures ferroviàries de la 
Generalitat, amb efectes econòmics i comptables de data 1 de gener de 
2016, i en aplicació del que disposa l'Ordre 2/2016, de 15 de febrer, de la 
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la 
qual s'aprova el catàleg d'infraestructures ferroviàries i tramviàries de la 
Generalitat i la seua adscripció, als efectes de la seua administració, 
passant a tenir aquesta condició l'entitat pública empresarial FGV, per 
les raons d'eficiència indicades en aquesta norma. 

En la reunió del Consell de Direcció d'EIGE, realitzada el 28 de juny de 
2016, es va aprovar la cessió universal d'actius i passius corresponents de 
la branca d'activitat d'infraestructures ferroviàries a FGV, que també 
implica la cessió de nou empleats, en els termes que preveu l'article 44 
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de l'Estatut dels Treballadors, sense que en aquest acord constés la 
quantificació de l'operació, pendent encara de revisió i acord entre les 
parts. 

Aquesta operació constitueix una aportació no dinerària d'un negoci 
entre empreses del mateix grup, raó per la qual, d'acord amb el que 
estableixen les normes de registre i valoració 19.1 i 21.2.2, els elements 
patrimonials del negoci s'hauran de valorar en els comptes anuals d'EIGE 
segons els valors comptables existents abans de l'operació. 

A partir de la informació disponible de l'Entitat, que ha sigut analitzada i, 
sense perjudici que els imports definitius que finalment seran cedits 
puguen variar en una quantia no significativa, a continuació es presenta 
un quadre amb l'efecte d'aquesta operació en el balanç d'EIGE, a 31 de 
desembre de 2015: 

Quadre 12: Efecte de la cessió de la rama d'activitat 
 

ACTIU 
EIGE 

31/12/2015 
Cessió a FGV 

EIGE 
1/1/2016 

Actiu no corrent 771.695.145 -553.959.210 217.735.935 

Actiu corrent 278.803.679 -221.296 278.582.383 

Total actiu 1.050.498.824 -554.180.506 496.318.318 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 
EIGE 

31/12/2015 
Cessió a FGV 

EIGE 
1/1/2016 

Patrimoni net 571.125.105 -524.412.598 46.712.507 

Fons propis 372.387.195 -333.566.208 38.820.987 

Fons social 567.903.060 - 567.903.060 

Reserves -13.411.343 - -13.411.343 

Resultats d'exercicis anteriors -137.872.704 - -137.872.704 

Resultat de l'exercici -44.231.818 - -44.231.818 

Resultat aportació no dinerària - -333.566.208 -333.566.208 

Ajustos per canvi de valor -3 - -3 

Subvencions, donacions i llegats 
rebuts 

198.737.914 -190.846.390 7.891.524 

Passiu no corrent 228.468.958 -24.113.535 204.355.423 

Passiu corrent 250.904.761 -5.654.373 245.250.388 

Total patrimoni net i passiu 1.050.498.824 -554.180.506 496.318.318 

En l'esmentada reunió del Consell de Direcció d'EIGE, de 28 de juny de 
2016, es va aprovar promoure l'adopció de les mesures necessàries 
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tendents a corregir la situació de desequilibri patrimonial en què 
quedaria l'Entitat com a conseqüència del compliment de l'Ordre 2/2016, 
de 15 de febrer, mitjançant la reducció del fons social per les pèrdues 
acumulades i el seu posterior augment per mitjà de la capitalització de 
deutes amb la Generalitat. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d'aplicació 

El ROF d'EIGE determina que té la consideració d'Administració Pública, 
raó per la qual els seus contractes s'han d'ajustar al que disposa l'LCSP, 
encara que aquesta norma no s'adequa a l'actual naturalesa jurídica de 
l'Entitat, com a conseqüència de l'entrada en vigor de l'LHP, 
circumstància que hauria de ser resolta per l'Entitat, actualitzant el ROF. 

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 del dia 23 d'octubre de 2012, als efectes del que preveu la 
normativa de contractació pública, podent encomanar-li la realització de 
treballs i tasques lligades a l'àmbit de les seues competències. 

Com a conseqüència de l'entrada en vigor de l'LHP en l'any 2015, l'Entitat 
ha passat a ser entitat pública empresarial i, en aplicació del que disposa 
l'article 3 de l'LCSP, torna a tenir la consideració de poder adjudicador 
diferent de l'Administració Pública. El Consell de Direcció d'EIGE, en data 
22 de maig de 2015, va aprovar unes noves instruccions de contractació, 
vigents a 31 de desembre del 2015. 

En conseqüència, en la preparació dels contractes, l'Entitat haurà de 
seguir les regles establides en l'article 137 de l'LCSP, mentre que en la 
seua adjudicació aplicarà el que estipula l'article 190 de l'LCSP per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada i l'article 191 de l'LCSP per 
als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, amb 
independència de les regles establides en l'LCSP, que són aplicables a tot 
el sector públic. 

2.  Perfil de contractant 

En el marc de la fiscalització realitzada en l'àrea de contractació 
administrativa s'ha comprovat que l'Entitat té creat el perfil de 
contractant en la seua pàgina web institucional, de conformitat 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, i s'ajusta, 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. 

3. Contractes formalitzats en l'exercici 2015 

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

Quadre 13: Contractes formalitzats en l'exercici 2015 

Tipus de 
contracte 

Procediment d'adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nombre % 

Obres 

Negociat amb publicitat 576.000 99% 3 75,0% 

Altres 
 

3.002 1% 1 25,0% 

Subtotal 
 

579.002 100 % 4 100,0% 

Subministra
ments 

Adhesió a acords marc i 
central de compres 

97.982 100% 1 100,0% 

Serveis 

Obert  672.756 73% 9 52,9% 

Negociat amb publicitat 53.216 6% 1 5,9,% 

Negociat sense publicitat 92.009 10% 3 17,6% 

Adhesió a acords marc i 
central de compres 

105.630 11% 4 23,5% 

Subtotal 923.611 100% 17 100,0% 

Total 1.600.595   22 100,0% 

La informació que mostra el quadre anterior es completa amb la 
certificació dels contractes menors formalitzats durant l'exercici 2015, 
que puja a un total de 23, per un import de 148.038 euros. 

L'Entitat ha certificat, així mateix, un import de 286.387 euros per mitjà 
de 340 expedients o factures com a despeses menors tramitades com a 
propostes d'adjudicació ajustades al pressupost (PCAP), i aquestes 
despeses corresponen en gran part als contractes d'obra de reparació, 
conservació i manteniment, per un import total de 197.825 euros. 
L'anàlisi dels contractes menors es detalla en l'apartat 7 del present 
apèndix. 

A fi d'analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per EIGE en 
l'exercici 2015 és adequada, s'ha seleccionat la mostra de contractes 
detallada en el quadre, que representa un 65,7% de l'import total 
formalitzat en l'exercici. 
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Quadre 14: Mostra dels contractes formalitzats en l'exercici 2015  

Número 
d'expedient 

Objecte 
Procediment 
d'adjudicació 

Import 
d'adjudicació 

CTSM-14/8 
Execució d'obres de reparació d'immobles de 
propietat d'EIGE a la província d'Alacant, 
subjectes a contractació menor. 

Negociat amb 
publicitat 

192.000 

CTSM-14/9 
Execució d'obres de reparació d'immobles de 
propietat d'EIGE a la província de Castelló, 
subjectes a contractació menor. 

Negociat amb 
publicitat 

96.000 

CTSM-14/10 
Execució d'obres de reparació d'immobles de 
propietat d'EIGE a la província de València, 
subjectes a contractació menor. 

Negociat amb 
publicitat 

288.000 

CTCM-14/3 Servei de recepcionista. Obert 86.885 

CTCM-14/4 
Contractació del servei de vigilància de 24h, 
en dues promocions d'habitatges per a la 
venda, a la localitat d'Oriola. 

Obert 120.450 

CTCM-15/3 

Contractació del servei de neteja de les seus 
de València, així com de la seu d'Alacant. 
Aquest servei també inclou la neteja de 
determinats locals que s'utilitzen d'arxiu.  

Obert 76.822 

CTCM-15/6 
Contractació dels treballs de neteja, 
desratització i tancament de solars titularitat 
d'EIGE, ubicats a la província d'Alacant. 

Obert 95.000 

CTSM-15/1 

Servei d'intermediació immobiliària per a la 
venda d'immobles patrimonials de l'Entitat 
d'Infraestructures de la Generalitat, de la 
promoció immobiliària ubicada a la partida 
Rodona i al carrer Claustre, a Gandia 
(València). 

Negociat sense 
publicitat 

47.334 

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar que la 
tramitació dels expedients seleccionats s'ha ajustat a la normativa 
aplicable en les diferents fases de preparació, selecció del contractista i 
adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els 
documents justificatius i l'adequada comptabilitat de la despesa. S'ha fet 
especial èmfasi en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, la seua baremació i 
valoració en els procediments d'adjudicació que així 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 llevat de 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, de conformitat 
amb la normativa vigent sobre contractació del sector públic. 

Hem constatat que la contractació de serveis de caràcter recurrent s'ha 
realitzat a través del procediment obert, quan d'acord amb la seua 
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quantia, calculada en funció de la durada contractual, es podrien haver 
contractat pel procediment negociat sense publicitat, circumstància que 
ha afavorit la concurrència i ha oferit més garanties en la contractació. 

Altres aspectes i observacions derivats de la revisió de la contractació 
que els responsables de l'Entitat han de tenir en compte, es comenten en 
els apartats següents. 

a) Incompliments de caràcter general 

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

- En els expedients fiscalitzats no es justifica adequadament 
l'elecció del procediment utilitzat, ni l'elecció dels criteris que 
es tindran en consideració per adjudicar el contracte, 
circumstàncies requerides pel que disposa l'article 109.4 de 
l'LCSP. 

- En els contractes de serveis, l'Entitat no ha dictat les 
instruccions per a evitar en la seua execució actuacions que 
pogueren considerar com a determinants per al 
reconeixement d'una relació laboral, segons estableix la 
disposició addicional primera del Reial Decret Llei 20/2012, de 
13 de juliol, de Mesures per a Garantir l'Estabilitat 
Pressupostària i de Foment de la Competitivitat. 

- En els expedients en què no s'incorpora la composició de la 
mesa de contractació en el plec de clàusules administratives 
particulars, publicitat en el perfil de contractant, no consta el 
nomenament de la mesa de contractació per part de l'òrgan de 
contractació, tal com es requereix a l'article 320.3 de l'LCSP. 

- En els expedients formalitzats pel procediment obert, la 
proposta d'adjudicació la realitza la directora general d'EIGE, 
quan hauria de ser emesa per la mesa de contractació, com a 
òrgan col·legiat responsable d'aquesta 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, circumstància que també es va posar de 
manifest en la fiscalització de la contractació de l'exercici 
2014, i que és especialment rellevant quan hi ha criteris 
subjectius sotmesos a avaluació. 

- En els contractes fiscalitzats en què la quantia del contracte es 
determina en funció de preus unitaris, l'import de la garantia 
que s'ha de constituir, s'ha de fixar atenent el pressupost base 
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de licitació i no al preu d'adjudicació, tal com estableix l'article 
95.3 de l'LCSP. 

- En un nombre significatiu d'expedients no consta la publicitat 
de la formalització contractual en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, fet que seria preceptiu segons el que disposa 
l'article 154.2 de l'LCSP. 

- En les factures revisades dels contractes fiscalitzats s'ha 
excedit, amb caràcter general, el termini de pagament legal 
màxim fixat en l'article 216.4 de l'LCSP, i els contractistes 
poden reclamar per escrit a l'administració contractant el 
compliment de l'obligació de pagament i, si escau, dels 
interessos de demora, tal com disposa l'article 217 de l'LCSP. 

 De la mateixa manera, en els contractes en què EIGE opera 
com a poder adjudicador no Administració Pública, també 
s'incompleix el termini previst en l'article 4 de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, pel qual s'estableixen Mesures de Lluita 
contra la Morositat en les Operacions Comercials (LMOC). 

 Aquest fet, recurrent des de fa molts exercicis, està 
comportant el desemborsament de significatius imports 
d'interessos de demora, que podrien ser evitats si es realitzava 
una gestió d'acord amb el finançament real existent. 

- S'ha comprovat que es produeixen retards en la validació pel 
personal tècnic de les factures rebudes, encara que el 
procediment de comprovació no pot excedir els trenta dies des 
de la data de recepció dels béns o prestació dels serveis, i que 
el termini de pagament és de trenta dies després de 
l'acceptació o verificació dels béns i serveis, d'acord amb el 
que estableix l'article 4.2 de l'LMOC. 

 En aquest sentit, s'observa que moltes de les factures 
revisades i que són suport del registre comptable de la despesa 
o inversió, són fotocòpies i no estan degudament validades, 
conformades pel personal tècnic ni autoritzades per la 
Gerència, ja que no consten totes les signatures, les quals 
s'emeten sense identificar els signants o no hi consta la data 
de conformitat. Aquestes signatures sí que consten en la 
factura original que és arxivada juntament amb el document 
de pagament. Aquest fet també es produeix en la tramitació 
dels contractes menors.  

- En els expedients no hi ha constància documental de la 
justificació de la vigència durant el període d'execució 
contractual, ni de l'assegurança de responsabilitat civil exigida 
en els diferents plecs de clàusules administratives particulars. 
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- L'Entitat no ha comunicat la relació de contractes a la Sindicatura 
de Comptes, ni ha presentat certificat de la seua inscripció en el 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, incomplint el que 
estableix l'article 40.2 de la Llei de Funcionament del Tribunal de 
Comptes i les instruccions dictades en l'Acord del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de 14 de gener del 2016. 

-  L'òrgan de contractació no ha fixat una persona responsable del 
contracte, al qual correspondria supervisar la seua execució, 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, 
dins de l'àmbit de les facultats que aquell li atribuïsca, tal com 
preveu l'article 52 de l’LCSP. 

b) Expedients CTSM-14/8, CTSM-14/9 i CTSM-14/10 

 Es tracta de contractes d'obres tramitats de forma ordinària, 
mitjançant procediments negociats amb publicitat, l'objecte dels 
quals inclou els béns immobles destinats al lloguer, les pròpies seus 
de l'entitat i els edificis amb destinació a la venda que no han estat 
comercialitzats, principalment, i l'únic criteri d'adjudicació dels 
quals és el preu. 

 Els béns immobles de les províncies d'Alacant, Castelló i València, 
s'adjudiquen amb una durada contractual de dos anys o fins que 
s'acabe el pressupost de licitació. Els seus preus d'adjudicació són 
de 192.000 euros, 96.000 euros i 288.000 euros, respectivament. 

 En l'anàlisi del procediment d'adjudicació dels tres contractes s'han 
observat les circumstàncies següents, que interessa ressaltar, 
diferents de les indicades en l'apartat a), "Incompliments de 
caràcter general":  

- Atès el caràcter recurrent d'aquestes despeses, no queda 
acreditada la correcta estimació del preu de licitació segons les 
necessitats reals d'actuació, conforme es dedueix del que 
disposa l'article 87.1 de l'LCSP. 

- En els plecs de clàusules administratives particulars no es 
determinen els criteris objectius per a cursar invitacions, ni un 
acord motivat de l'òrgan de contractació, relatiu a la selecció 
dels empresaris concurrents, tal com establiria l'article 177.3 
de l'LCSP. 

- Sent el preu l'únic criteri d'adjudicació o valoració, no consta 
cap fórmula per a valorar-lo. Quant a les baixes temeràries, la 
presumpció d'oferta temerària es fixa en un 20% sobre el 
pressupost de licitació, raó per la qual la majoria dels 
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licitadors han oferit dita baixa, circumstància que no 
contribueix a obtenir dels millors preus. 

- No consta el certificat de registre d'entrada de les ofertes 
rebudes, en contra del que disposa l'article 80 de l'RGLCAP. 

- No queda constància que s'haja notificat l'adjudicació a la 
resta de licitadors exclosos per estar sotmesos a baixa 
temerària, ni als licitadors que van oferir una baixa 
d'adjudicació inferior al 20% del pressupost de licitació, 
incomplint el que disposa l'article 151.4 de l'LCSP. La 
notificació ha d'incloure les raons de l'exclusió o, si s'escau, 
les raons per les quals s'ha desestimat la seua candidatura. 

- L'article 57.1 de l'LCSP estableix que les persones jurídiques 
només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions 
dels quals estiguen compreses dins de les seues finalitats, 
objecte o àmbit d'activitat que, segons els seus estatuts o 
regles fundacionals, els siguen propis. 

 Examinada la documentació de l'adjudicatari en l'expedient 
CTSM-14/8, es dedueix que l'objecte social no està relacionat, 
en la seua gran part, amb l'objecte contractual, per la qual 
cosa és previsible que s'hagen produït uns elevats 
percentatges de subcontractació. En aquest context, cal 
significar que en l'expedient no consten els comunicats de la 
subcontractació efectuada, ni les autoritzacions en el cas de 
superar el subcontractat el 50% de l'import adjudicat amb el 
límit del 60% referit en l'article 227.2.e) de l'LCSP.  

- Els plecs de clàusules administratives particulars no mostren 
el venciment del termini de garantia, ni motiven la seua no 
inclusió, sent en tot cas necessari el seu establiment, en 
aplicació del que disposen els articles 95.1 i 102 de la LCSP. 

c) Expedient CTCM-14/3 

 Es tracta d'un contracte de serveis tramitat de forma ordinària 
mitjançant un procediment obert, adjudicat per un import de 86.885 
euros, a raó de 8,27 euros l'hora, sobre 5.338,5 hores estimades, i 
amb una durada d'un any, prorrogable per un altre més, sent 
l'objecte contractual la prestació dels serveis de recepció en les tres 
dependències de l'Entitat a les ciutats d'Alacant i València. 

 Els criteris d'adjudicació d'aquest expedient comprenen el preu 
com a únic criteri objectiu, amb una ponderació de 80 punts sobre 
100; així com tres criteris subjectius amb una ponderació de 20 
punts sobre 100, que són les propostes en l'organització del servei (8 
punts), el control de qualitat i seguiment del servei (8 punts), i les 
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millores relacionades amb la disponibilitat i paquet d'hores oferides 
sense cost per a l'Entitat (4 punts). 

 En l'anàlisi del procediment d'adjudicació del contracte no s'han 
observat circumstàncies contràries a la normativa d'aplicació, 
diferents de les indicades en l'apartat a). 

d) Expedients CTCM-14/4, CTCM-15/3 i CTCM-15/6 

 L'expedient CTCM-14/4 és un contracte de serveis tramitat de forma 
ordinària, mitjançant un procediment obert, adjudicat per un 
import de 120.450 euros, a raó de 13,75 euros l'hora i amb una 
durada de dos anys, no prorrogable, sent la necessitat del servei la 
ubicació de la promoció en una àrea poc poblada. Hem comprovat 
que es tracta de dues promocions de 63 i 36 habitatges per a vendre, 
d'entre les més significatives que manté l'Entitat. 

 L'expedient CTCM-15/3 es tracta d'un contracte de serveis tramitat 
de forma ordinària, mitjançant un procediment obert, adjudicat per 
un import de 76.822 euros, a raó de 10,8 euros l'hora, sobre 7.133 
hores estimades amb una durada d'un any prorrogable per un any 
més. 

 L'expedient CTCM-15/6 és un contracte de serveis tramitat de forma 
ordinària, mitjançant un procediment obert, adjudicat per un 
import màxim de 95.000 euros, amb una durada de 18 mesos a 
partir de la seua formalització, o fins que s'acabe el seu import si 
ocorre abans, que no pot ser objecte de pròrroga ni de revisió de 
preus, i en el qual l'únic criteri d'adjudicació és el preu. El contracte 
té caràcter privat, ja que EIGE ostenta la condició de poder 
adjudicador diferent de l'Administració pública, en el moment de 
inici de la tramitació. 

 En l'anàlisi del procediment d'adjudicació dels tres contractes, no 
s'han observat circumstàncies que interessa ressaltar, diferents de 
les indicades en l'apartat a), "Incompliments de caràcter general". 

e) Expedient CTSM-15/1 

Es tracta d'un contracte de serveis tramitat de forma ordinària 
mitjançant un procediment negociat sense publicitat, adjudicat 
per un import màxim de 47.334 euros, a raó d'una comissió 
meritada de l'1,30% sobre el preu de venda dels immobles, sent la 
durada contractual d'un any, prorrogable per un any més. 

En l'anàlisi del procediment d'adjudicació del contracte s'han 
observat les circumstàncies següents, que interessa ressaltar, 
diferents de les indicades en l'apartat a): 
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- L'adjudicació no es produeix dins del termini legal dels quinze 
dies següents a l'obertura de les proposicions, en contra del 
que estableix l'article 161.1 de l'LCSP, encara que el retard no 
és significatiu. 

- S'incompleix l'article 151.4 de l'LCSP, ja que la publicació de 
l'adjudicació en el perfil de contractant es produeix amb 
retard i no simultàniament a la notificació a la resta de 
licitadors. 

4.  Revisió de l'execució de contractes d'obra formalitzats en exercicis 
anteriors 

S'ha fet un seguiment de diversos contractes d'obra formalitzats en 
exercicis anteriors i vigents en l'exercici 2015, que són els que es mostren 
en el següent quadre. 

Quadre 15: Mostra de contractes d'obra formalitzats en exercicis 
anteriors 

 
Número 

d'expedient 
Objecte Tipus 

Import 
adjudicació 

CTCM-05/30 
Urbanització sector La Torre i edificació de 184 habitatges 
en 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 el 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) 

Obres 3.758.373 

En el marc de la fiscalització realitzada s'ha comprovat que les obres 
revisades segueixen paralitzades per falta de consignació pressupostària, 
desconeixent els costos que pogueren derivar d'aquest fet, davant els 
litigis que s'han plantejat. 

A continuació es detallen aquelles circumstàncies relatives als 
procediments d'execució, modificació i pròrroga que es considera 
necessari destacar: 

a) Expedients CTCM-05/30, CTAP-08/148 i CTAP-10/273, relatius a diverses 
obres per a la urbanització del sector La Torre de València 
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 En aquests expedients no queda per executar cap obra, encara que 
no s'ha produït la liquidació final a causa de discrepàncies amb el 
contractista, que és el mateix en els tres expedients. En aquest 
sentit, mentre que EIGE, en maig de 2015, li va reclamar un import 
de 123.561 euros, resultat de la compensació dels imports deguts 
per l'Entitat en concepte de garanties dipositades i factures 
pendents de pagament, amb els imports corresponents a millores 
no executades pel dit contractista, així com altres deficiències 
d'execució, el contractista va interposar un recurs davant el Jutjat 
de primera Instància número 27 de València —pendent de la seua 
resolució a la data d'aprovació de l'Informe—, reclamant a l'Entitat 
el pagament d'un import de 2.271.358 euros, dels quals no consta 
que l'Entitat haja comptabilitzat cap provisió.  

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

 El contracte es va formalitzar en data 15 de febrer de 2010, amb una 
durada de 8 mesos i per un import d'1.998.931 euros. A la data 
d'aprovació de l'informe s'ha executat el 89,3% de l'obra, segons 
l'última certificació ordinària aportada en data 30 de juny de 2011. 
No s'ha formalitzat la recepció de l'obra, que segueix paralitzada, 
sense que s'haja suspès, ni hi haja resolució contractual, ni 
liquidació. En data 31 desembre de 2015 no es devia cap import al 
contractista. 

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

 L'actuació de la variant ferroviària de la Finca ADOC ve definida en 
dos projectes: el projecte constructiu i execució de les obres de 
"Variant ferroviària de la línia 1 en el tram Finca ADOC" i el projecte 
complementari de la “Variant ferroviària de la línia 1 en el tram 
Finca ADOC: passeig litoral Serra Grossa d'Alacant” (fase 1). En 
relació amb l'estat d'execució dels dos projectes, cal formular les 
consideracions següent: 

- En el contracte principal, les obres estan suspeses des del 22 
d'octubre de 2013, mitjançant ampliacions que finalitzen el 20 
de febrer de 2017, amb un grau d'execució segons el total 
d'obra certificada del 70,6%. 

- En el contracte complementari, tot i que les obres es troben 
finalitzades, no consta l'acta de recepció, ni la liquidació del 
contracte, i està pendent la devolució de l'aval. 

Cal fer notar que les dues obres han passat en data 1 de gener 
del 2016 a FGV, per raó que EIGE ha perdut la condició 
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d'administrador d'infraestructures ferroviàries a favor 
d'aquesta entitat pública, en aplicació del que disposa l'Ordre 
2/2016, de 15 de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori. 

S'ha comprovat que, des de novembre de 2013, EIGE paga al 
contractista de l'obra principal un import de 17.000 euros al 
mes, en concepte de guarderia, vigilància i conservació de 
l'obra, sense haver tramitat un expedient de contractació 
mitjançant procediment obert com correspon a la seua 
quantia, segons el que disposa l'article 138.2 de l'LCSP. Aquest 
fet va ser reflectit com un incompliment significatiu de la 
normativa aplicable en l'informe de fiscalització de l'exercici 
2014. 

L'import facturat pel contractista en l'exercici 2015 és de 
204.000 euros, i l'acumulat de 529.000 euros, des de novembre 
de 2013 fins al 31 de març del 2016. 

5. Revisió de l'execució de contractes de serveis i de gestió de serveis 
públics formalitzats en exercicis anteriors 

Hem realitzat un seguiment de diversos contractes de serveis, així com 
d'un contracte de gestió de serveis públics formalitzats en exercicis 
anteriors i vigents en l'exercici de 2015, que són els que mostrem en el 
quadre següent: 
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Quadre 16: Mostra de contractes de serveis i de gestió de serveis públics 
formalitzats en exercicis anteriors 

Número 
d'expedient 

Objecte Tipus 
Import 

adjudicació 

E12/03 
Contracte d'explotació, conservació i manteniment de 
l'aparcament de l'av. de l'Estació 

GSP - 

CTAP-6/59 
Projecte bàsic, execució i direcció d'obra en l'edificació de 
40 habitatges per a majors en parcel·la dotacional social 
del sector Z-4 Eixamples de Torrent (València) 

Serveis 80.000 

CTCM-7/15  
Assistència tècnica per a la redacció del projecte 
d'urbanització del sector camí les Pedres de Puçol  

Serveis 119.324 

CTAP-04/2 
Redacció planejament, redacció projecte de reparcel·lació 
i urbanització, estudis i direccions d'obra del sector NPR-
5 “Vega Port” de Cullera 

Serveis 948.176 

CTAP-08/311 
Novació increment de treball i honoraris de xarxa. 
projectes en sector NPR-5 "Vega Port" de Cullera 

Serveis 380.469 

CTCM-05/5 
Redacció de projecte de reparcel·lació en el sector Fuente 
Baldomero a Requena 

Serveis 102.250 

CTAP-08/152 

Addenda al contracte CTCM-05/5 del sector Fuente 
Baldomero a Requena, per la necessitat d'adequar el 
document de reparcel·lació contractat als requisits 
exigits en la legislació urbanística vigent 

Serveis 52.105 

CTAP-10/238 
Substitució de la tercera fita de pagament del projecte de 
reparcel·lació en el sector Fuente Baldomero a Requena 

Serveis - 

CTCM-08/16 
Redacció de projecte d'urbanització i alçament topogràfic 
del sector ampliació de la universitat i parc científic 
d'Alacant 

Serveis 502.440 

CTCM-08/8 
Direcció d'obra de la urbanització sector 27 SU_R UE 84 
UE-r de Castelló 

Serveis 572.796 

CTAP-5/34 
Redacció de projectes i direcció d'obres, per a 24 HP, en 
parcel·la r-1-C del Pau-25 d'Oriola 

Serveis 82.500 

CTAP-06/25 
Redacció de projectes i direcció d'obres, per a 88 HP, a 
Sagunt 

Serveis 500.000 

CTAP-07/144 
Redacció de projectes i direcció d'obres, per a 74 HP, a 
Sueca 

Serveis 280.000 

CTAP-07/145 
Redacció de projectes i direcció d'obres, per a 220 HP, en 
el sector 27 (P16) de Castelló de la Plana 

Serveis 780.000 

CTAP-08/80 
Redacció de projectes i direcció d'obres, per a la 
rehabilitació de l'edifici del carrer Santa Cruz de Tenerife 
de Castelló 

Serveis 183.000 

CTAP-10/254 
Redacció de projectes i direcció d'obres, per a 44 HP, a 
Borriana (Castelló) 

Serveis 358.000 

CTAP-10/259 
Redacció de projectes i direcció d'obres, per a 50 HP, a la 
Pobla de Vallbona 

Serveis  257.000 

CTAP-10/260 
Redacció de projectes i direcció d'obres, per a 40 HP, al 
passeig de Maigmona núm. 46 de Sant Juan d'Alacant 

Serveis 302.800 
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A continuació es detallen aquelles circumstàncies relatives als 
procediments d'execució, modificació i pròrroga que es considera 
necessari destacar: 

a) Expedient E12/03. Contracte d'explotació, conservació i manteniment de 
l'aparcament subterrani de l'av. de l'Estació d'Alacant, a la plaça dels 
Luceros. 

 El contracte de concessió d'aquest servei va ser formalitzat l'1 
d'octubre de 2012, establint-se un cànon anual que EIGE ha de 
cobrar de 823.561 euros, per abonar trimestralment, i que el seu 
venciment és en 2022. Aquest contracte ha estat exclòs del seu 
traspàs a FGV, de conformitat amb l'Ordre 2/2016, de 15 de febrer, 
de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori. 

 En l'anàlisi de l'execució del contracte, tan sols interessa destacar 
que la garantia definitiva dipositada mitjançant un aval, per un 
import de 450.000 euros, és inferior a l'exigida en el plec de 
clàusules administratives particulars, que estableix una quantia del 
5% de l'import total de les contraprestacions periòdiques ofertades 
que s'han d'abonar, i que hem calculat en 469.503 euros. 

b) Expedients CTAP-6/59 i CTCM-7/15 

 Es tracta de dos contractes resolts de mutu acord en el primer 
semestre de 2015, en què cap de les parts té cap deute o reclamació 
pendent en concepte d'honoraris, danys i perjudicis, ni en cap altre 
concepte que se'n derive.  

 En l'expedient CTCM-7/15, no es va acabar de fer la urbanització, 
raó per la qual el cost incorregut per aquest contracte, 95.460 euros, 
figura comptabilitzat com a existències de matèria primera i es 
troba deteriorat al 100%. 

c) CTAP-04/2 Redacció del planejament. Redacció de projectes i reparcel·lació 
i urbanització. Estudi de seguretat i salut i direcció d'obres del sector NPR-
5 de Cullera. CTAP-08/311 Novació increment de treball i honoraris de 
xarxa. Projectes en el sector NPR-5 Vega Port de Cullera. 

Es tracta d'un contracte formalitzat inicialment el dia 9 de febrer de 
2004, per un import de 948.176 euros i modificat el 18 de juliol de 
2008, per un import addicional de 380.468 euros, per al 
desenvolupament d'una actuació urbanística programada per 
l'Entitat com la V-18. Hem comprovat que aquests costos ja no 
figuren en existències, per haver-se desestimat l'actuació. 
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Els costos incorreguts per l'Entitat, a 31 de desembre de 2015, pugen 
a 1.017.402 euros, i queda pendent de registrar un import de 311.243 
euros, certificat pel contractista, però no aprovat per l'Entitat. L'any 
2015 el contractista ha reclamat judicialment el pagament davant 
del Jutjat de Primera Instància número 25 de València. A la data de 
redacció de l'Informe, està pendent de resolució judicial, i  no 
consta que l'Entitat n'haja comptabilitzat cap provisió. 

d) CTCM-05/5. Redacció del projecte de reparcel·lació en el sector Fuente 
Baldomero de Requena. CTAP-08/152. Addenda al contracte de data 
28/07/2005 Expedient CTCM-05/5 per la necessitat d'adequar el document 
de reparcel·lació contractat als requisits exigits en la legislació urbanística 
vigent. CTAP-10/238. Substitució de la tercera fita de pagament del 
projecte de reparcel·lació en el sector Fuente Baldomero a Requena 

 És tracta d'un contracte formalitzat inicialment el dia 28 de juliol de 
2005, per un import de 102.250 euros i modificat el 13 d'agost de 
2008, per un import de 52.105 euros, i l'import total contractat per a 
dur a terme l'actuació és de 154.355 euros. 

 En data 29 de setembre de 2004 és va signar un conveni de 
col·laboració amb l'Ajuntament de Requena, per a la realització 
concertada d'una sèrie d'actuacions encaminades a l'adequada 
planificació urbanística del sector Fuente Baldomero. El PAI del 
sector està suspès per dos anys, prorrogables per altres dos anys, 
des del 16 d'abril de 2015, i està pendent la decisió de suspensió o 
resolució del contracte. 

 Els costos incorreguts figuren comptabilitzats com a matèria 
primera en l'expedient de promoció de sòl V-31, juntament amb 
altres costos d’aquesta actuació, i formen part de la incorrecció h) 
de l'apartat 4.1 de l'Informe. 

e)  CTCM-08/16. Redacció del projecte d'urbanització i alçament topogràfic del 
sector ampliació de la Universitat i parc científic d'Alacant 

 És tracta d'un contracte formalitzat el dia 10 de setembre de 2009, 
per un import de 502.440 euros, principalment pels treballs del 
projecte d'urbanització del sector, a l'empara d'un conveni de 
col·laboració subscrit el febrer de 2008 amb la Universitat d'Alacant, 
que no s'ha iniciat, en no haver-se concretat l'ordenació urbanística 
del sector. Per tant, l'actuació és troba paralitzada, a l'espera de 
decidir el seu reinici o la seua paralització definitiva. 
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f) CTCM-08/8. Direcció d'obra de la urbanització sector 27 SU-R i U.E.84-R 
de Castelló 

 És tracta d'un contracte formalitzat en data 4 de desembre de 2008, 
per un import de 572.796 euros, sense cap actuació realitzada, en no 
haver-se iniciat les obres d'urbanització del sector. El 
desenvolupament del contracte no és possible després de la 
Resolució del director general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge de 27 d'abril de 2016, d'execució de la sentència en relació 
amb el Pla Parcial i Programa d'Actuació Integrada del sector 27 del 
municipi de Castelló de la Plana, per la qual és disposa el 
compliment de la Sentència del Tribunal Suprem de 16 de març de 
2016, que va declarar la nul·litat de la Resolució del conseller de 
Territori i Habitatge de 12 de juny de 2007, que aprovava 
definitivament el Programa d'Actuació Integrada del sector 27 de 
Castelló. 

g)  Contractes de redacció de projectes i direcció d'obra de diverses promocions 
d'edificacions d'habitatges protegits previstos: CTAP-5/34, CTAP-06/25, 
CTAP-07/144, CTAP-07/145, CTAP-08/80, CTAP-10/254, CTAP-10/259, 
CTAP-10/260 

 Aquests contractes corresponen a actuacions de promoció 
d'edificació programades i posteriorment paralitzades, a l'espera de 
decidir el seu reinici o desestimació definitiva. No s'ha executat cap 
obra i cada contracte es troba en diferent fase de redacció dels 
projectes encomanats. 

 Tot seguit mostrem un detall per expedient de la data 
d'adjudicació, de l'import adjudicat, d'allò facturat i del no-
executat: 

Quadre 17: Mostra de contractes de serveis de promocions paralitzades 
 

Número 
d'expedient 

Resum objecte 
Adjudicació Import 

facturat 
Import no 
executat Data Import  

CTAP-5/34 24 HP a Oriola (RE-13/04) 09/02/05 82.500 57.750 24.750 

CTAP-06/25 88 HP a Sagunt (RE-20/05) 20/02/06 500.000 200.000 300.000 

CTAP-07/144 74 HP a Sueca (RE-06/06) 18/09/07 280.000 28.000 252.000 

CTAP-07/145 220 HP a Castelló (RE-05/06) 10/01/08 780.000 575.940 253.960 

CTAP-08/80 
Rehabilitació de l'edifici al carrer Santa 
Cruz de Tenerife, de Castelló (RE-01/08) 

26/05/08 183.000 71.400 111.600 

CTAP-10/254 44 HP a Borriana (RE-02/09) 24/06/10 358.000 99.500 258.500 

CTAP-10/259 50 HP a la Pobla de Vallbona (RE-03/09) 05/07/10 257.000 74.350 182.650 

CTAP-10/260 40 HP a Sant Joan d'Alacant (RE-01/09) 01/07/10 302.800 16.840 285.960 

Total 2.793.200 1.123.780 1.669.420 
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S'ha comprovat que el nombre de contractes de serveis per direcció 
d'obres i redacció de projectes, en vigor el 31 de desembre de 2015, 
dependents del departament d'edificació i conservació de béns immobles 
de l'Entitat és de 82, per un import conjunt de 8.413.189 euros, dels quals 
s'han executat el 51,8%. 

En relació amb aquests contractes interessa destacar que en els 
expedients revisats no hi ha constància que s'hi haja adoptat l'acord de 
suspensió o la resolució del contracte, en contra del que ordena l'article 
220.2 de l'LCSP. Es desconeixen els costos que pogueren derivar-se'n pels 
danys i perjudicis efectius als quals es refereix l'esmentat article, així 
com a la indemnització a la qual té dret el contractista segons el que 
indica l'article 225.5 de l'LCSP. 

En relació amb la paralització real d'aquests contractes i a l'existència de 
múltiples contractes en vigor que es troben en la mateixa situació, 
l'Entitat hauria d'informar en la memòria dels comptes anuals del 
nombre dels contractes de serveis relacionats amb l'edificació que es 
troben paralitzats, sense que s’haja dictat cap acte de suspensió o 
resolució contractual i, en el cas de la seua resolució davant la 
desestimació definitiva d'aquestes actuacions previstes, de l'eventual 
lucre cessant. 

6. Contractes menors 

En el marc de la fiscalització realitzada es va sol·licitar una relació dels 
contractes menors formalitzats per l'Entitat en l'exercici, que s'ha 
facilitat de forma incompleta, ja que només 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. 

A més a més, l'Entitat ha certificat un import de 286.387 euros 
mitjançant 340 expedients o factures com a despeses menors tramitats 
com PCAP corresponent aquestes despeses en la seua gran part, per 
197.825 euros, a contractes d'obra de reparació, conservació i 
manteniment. 

A continuació es presenta un detall dels vuit contractes menors revisats 
en la present fiscalització: 
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Quadre 18: Mostra d'expedients de contractes menors 

 

Número 
d'expedient 

Objecte 
Tipus de 
contracte 

Import 
adjudicació 

CTAP-15/3 
Neteja per a la parcel·la dels antics depòsits adjunts 
a l'estació de la Font de Sant Lluís de València 

Serveis 12.366 

CTAP-15/5 La impartició de cursos de valencià Serveis 10.080 

CTAP-15/7 
Obres en la llosa superior de túnel en el soterrament 
de la línia 3 d'FGV a Alboraia 

Obres 15.704 

CTAP-15/10 Obres en façana i forjat Obres 10.291 

CTAP-15/18 
Inspecció i coordinació de seguretat i salut en 
infraestructures adscrites a EIGE a València 

Serveis 18.000 

CTAP-15/19 
Desguàs de l'aigua embassada i reparació de la 
instal·lació de bombeig de l'estació de General 
Urrutia a Valencia 

Serveis 10.000 

CTAP-15/21 
Desguàs de l'aigua embassada i reparació de la 
instal·lació de bombeig de l'estació dels Germans 
Maristes de la infraestructura de la T2 de València 

Serveis 6.480 

CTCM-15/6 
Desbrossament per mitjans mecànics de les 
parcel·les propietat d'EIGE situades en el Parc 
Logístic de València (PLV) 

Serveis 12.800 

En la revisió del compliment de les previsions legals, pel que fa a la 
comunicació d'aquests contractes al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, l'existència dels documents preceptius d'acord amb l'LCSP, 
així com la possible existència de fraccionaments indeguts dels 
contractes, interessa destacar les circumstàncies següents: 

- L'Entitat no comunica al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat els contractes menors, la quantia dels quals és superior 
a 9.000 euros en obres i a 3.000 euros a la resta de contractes, 
tramitats mitjançant expedients PCAP, ja que considera que en no 
haver-se formalitzat cap contracte, és d'aplicació l'excepció prevista 
en l'apartat 8 de la Instrucció 1/2014, de 3 de febrer, de la 
Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública en 
relació amb la comunicació dels Contractes al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat. 

- En dos dels vuit expedients fiscalitzats, no consta la seua inscripció 
al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, requerida segons 
l’article 1 de l'Ordre 11/2013, de 17 juny, de la Conselleria d'Hisenda 
i Administració Pública, per la qual es dicten les normes de 
funcionament i comunicació de dades al Registre esmentat. 
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- Segons la normativa interna de l'Entitat, totes les despeses majors 
de 1.000 euros requereixen un informe de necessitats, i hem 
comprovat que no consta en la documentació econòmica arxivada. 
En les despeses que sobrepassen els 6.000 euros, tramitats 
mitjançant expedient de contractació, n'hi hauria prou amb la 
referència a la factura de l'expedient contractual tramitat. 

 Quant a això, es recomana que tots els procediments de gestió de la 
despesa publicitats en la intranet de l'Entitat siguen aprovats pel 
Consell de Direcció de l'Entitat, com a garantia per a reforçar el 
caràcter obligatori del seu compliment. 

- La relació de les despeses tramitades per mitjà de l'expedient PCAP 
certificada és incompleta, havent-se observat que hi ha despeses 
comptabilitzades no incloses en aquesta relació. Al respecte es 
recomana que en la factura s'indique sempre el número 
d'expedient de la despesa generada mitjançant el programa de 
gestió de la despesa de l'Entitat (EGEA). 

- En relació amb les actuacions de bombejament d'aigua en els 
expedients CTAP-15/21 i CTAP-15/19, l'import total adjudicat és de 
16.480 euros. Addicionalment s'han comptabilitzat tres factures per 
un import conjunt de 8.906 euros pel mateix servei i un altre 
proveïdor. El total adjudicat per la mateixa prestació és de 25.386 
euros. Pel que fa a això, es recomana, a causa de la naturalesa de la 
despesa, planificar la despesa segons les necessitats reals 
d'actuació, i licitar-la mitjançant procediments negociats sense 
publicitat i basant-se en un preu hora de lloguer de la màquina de 
bombeig i unes hores anuals d'actuació estimades per imprevistos. 

- Pel que fa a l'expedient CTAP-15/7, en la documentació aportada no 
consta que a la data d'emissió d'aquest Informe s'haja iniciat l'obra. 
Tampoc no hi consta cap acta de suspensió o, si s'escau resolució 
contractual, estant la infraestructura adscrita a FGV des l'1 de gener 
del 2016. 
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APÈNDIX 3.  SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D'EXERCICIS ANTERIORS 

L'Entitat, mitjançant un escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 6 
d'octubre de 2016, ha traslladat les mesures adoptades a fi d'atendre les 
incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior, que han 
estat objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l'exercici s'han atès les recomanacions següents realitzades 
en informes anteriors o les que no pertoquen com a conseqüència 
de canvis en les circumstàncies concurrents: 

a.1) En relació amb l'àmbit del control intern en la gestió de 
l'immobilitzat, EIGE ha de promoure uns mecanismes efectius 
de control en relació amb la ubicació física dels immobilitzats 
integrants de l'inventari de béns. 

a.2) 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 
per la posada a disposició de les infraestructures, per a la 
prestació del servei públic, que permeten elaborar uns 
pressupostos d'explotació reals. 

Aquesta recomanació ja no pertoca com a conseqüència del 
canvi de model que implica l'aplicació de l'Ordre 2/2016, de 15 
de febrer, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. 

a.3) L'Entitat ha de revisar el programa informàtic per a calcular la 
demora en el pagament de factures, a fi que els venciments 
s'ajusten a la normativa vigent. 

a.4) Els diferents procediments interns per a la gestió dels 
expedients de despesa mitjançant el programa EGEA, han de 
ser aprovats pel Consell de Direcció, millorant la interfície 
entre el programa de factures rebudes MASTIN i el 
Departament d'Administració Econòmica i Financera, de 
manera que quede adequadament assegurada la integritat de 
la informació. 
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a.5) L'Entitat ha de garantir un control efectiu dels contractes 
menors de 6.000 euros, mitjançant l'oportuna identificació en 
el seu sistema de gestió amb una numeració única 
centralitzada, de manera que permeta obtenir una relació 
completa d'aquestes despeses. 

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

b.1)  L'Entitat ha de valorar si cal adaptar el seu ROF al que disposa 
la disposició transitòria 4a de l'LHP, per la seua condició 
d'entitat pública empresarial. 

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

b.3) Es recomana adoptar els acords necessaris per a liquidar 
ordenadament els saldos per cobrar i pagar amb la Conselleria 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
derivats de la gestió del patrimoni públic d'habitatges de la 
Generalitat, dels convenis de gestió i de les subvencions al 
comprador, i liquidar en exercicis futurs, amb caràcter anual, 
les quanties que corresponguen, valorant els indicis de 
deteriorament resultants. 

En l'exercici 2014 es van compensar 32.043.250 euros de deutes 
i s'han cobrat algunes subvencions. L'Entitat continua fent 
gestions per a l'oportuna conciliació dels comptes i la 
liquidació dels saldos, circumstància que també es produeix 
en la recomanació b.4) següent. En la mesura que les quanties 
pendents són encara significatives i d'elevada antiguitat, es 
considera necessari mantenir la recomanació. 

b.4) Es recomana adoptar els acords necessaris per a la liquidació 
ordenada del conveni amb la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport i extingir el dret de cobrament 
davant de la esmentada Conselleria mitjançant la 
compensació amb els crèdits de la Generalitat sorgits fins a 31 
de desembre de 2014, com a conseqüència de les subrogacions 
d'operacions de crèdits vinculades. 
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b.5)  L'Entitat hauria d'adoptar les mesures necessàries per a 
millorar els seus procediments d'elaboració de comptes 
anuals, de manera que tots els apunts comptables es registren 
i introduïsquen per mitjà de l'aplicació comptable. 

b.6) EIGE ha d'elaborar un registre intern de convenis, així com 
acordar una normativa interna per a l'adequat depòsit i 
custòdia dels seus exemplars originals i incidències, amb les 
degudes condicions de seguretat i conservació, a fi de donar 
compliment al que disposa l'article 10 del Decret 176/2014, de 
10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que 
subscriga la Generalitat i el seu registre. 

b.7) Per a una estimació millor de les correccions valoratives per 
deteriorament 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 de març, per tal que els béns 
immobles queden valorats amb referència al valor 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 de seus habitatges 
en el mercat. 

b.8)  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. 

b.9) 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. 

b.10) La base de dades de l'inventari d'immobles de l'Entitat hauria 
de ser actualitzada, i establir els procediments de gestió 
necessaris perquè la seua gestió siga l'adequada. 

b.11) Es recomana que les conciliacions bancàries es realitzen, 
almenys, amb una periodicitat trimestral, i que s'aprove un 
format adequat i el seu corresponent arxiu, deixant evidència 
de la seua realització i de la seua adequada supervisió. 

b.12) L'Entitat ha de garantir una adequada tramitació dels 
expedients de contractació, formalitzant l'acord d'inici de 
l'expedient, la justificació del procediment escollit i dels 
criteris que s'han d'utilitzar per a l'adjudicació del contracte. 
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b.13) En els procediments de selecció dels contractistes, EIGE ha de 
garantir el compliment de tots els tràmits establits en l'LCSP a 
fi d'aplicar els principis de publicitat i concurrència, entre ells 
els certificats de registre de les ofertes presentades i que les 
propostes d'adjudicació siguen realitzades per la mesa de 
contractació. 

 


