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1. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

En la disposició addicional 7ª.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHP) es disposa 
que, als efectes del que preveu l'article 79.2 de l'Estatut d' Autonomia de 
la Comunitat Valenciana, tenen la consideració d'empreses públiques de 
la Generalitat els següents organismes públics, sempre que formen part 
del sector públic empresarial: 

-  Les entitats de dret públic de la Generalitat, que en l'article 155.1 de 
l’LHP es defineixen com els organismes públics facultats per a 
exercir potestats administratives, realitzar activitats de prestació de 
serveis i de foment, gestionar serveis o produir béns d'interès públic 
susceptibles o no de contraprestació, per al compliment dels 
programes corresponents a les polítiques públiques que 
desenvolupe l'Administració de la Generalitat, en l'àmbit de les 
seues competències. 

 Les entitats de dret públic es regeixen pel dret privat, excepte en la 
formació de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les 
potestats administratives que tinguen atribuïdes i en els aspectes 
específicament regulats per les dites entitats en aquesta Llei, en els 
seus estatuts i en la legislació pressupostària. 

- Les entitats públiques empresarials de la Generalitat que, conforme 
disposa l'article 155.3 de l'LHP, són les entitats de dret públic les 
funcions de les quals siguen susceptibles de contraprestació. 

- Les societats mercantils de la Generalitat que, d'acord amb l'article 
156.2 de l'LHP, són aquelles en què la participació directa o 
indirecta en el seu capital social del Consell o dels ens del sector 
públic instrumental siga igual o superior al 50%, sumant les 
participacions corresponents a les entitats integrades en el sector 
públic de la Generalitat, quan en el capital social en participen 
diverses. 

 Les societats mercantils de la Generalitat tenen personalitat jurídica 
de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que 
impliquen l'exercici de potestats administratives. Es regiran, com a 
regla general, per l'ordenament jurídic privat i la seua legislació 
específica, sense perjudici del que estableix l'LHP i la resta de 
normes de dret públic que els siguen aplicables. A aquest efecte, el 
conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran 
sempre naturalesa privada. 

Les entitats de dret públic de la Generalitat que es recullen en l'article 2.4 
de la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l'exercici 2015 (LPG2015) són les següents: 



Societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la 
Generalitat. Exercici de 2015 

11 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana (EPRTVV) 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

- CulturArts Generalitat (CARTS) 

- Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 

- Institut Valencià de Finances (IVF) 

- Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

- Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 

- Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) 

- Patronat del Misteri d'Elx (MELX) 

- Institut Valencià d'Acció Social (IVAS) 

- Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

Les societats mercantils de la Generalitat que es recullen en l'article 2.3 
de la LPG2015 són les següents: 

- Radiotelevisió Valenciana, SA 

- Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA) 

- Ciutat dels Arts i de les Ciències, SA (CACSA) 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SA (SPT) 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPE) 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA (CIEGSA) 

- Ciutat de la Llum, SA (CL) 

- Aeroport de Castelló, SL (ACSL) 

En l'article 2 de l'LPG2015 no s'esmenten les següents empreses 
públiques de la Generalitat, els comptes anuals de l'exercici 2015 de les 
quals han sigut objecte de fiscalització per part de la Sindicatura de 
Comptes: 

- Reciclatge de Residus Marina Alta, SA (RSMA) 

- Pla Cabanyal-Canyamelar, SA (PCC) 

El règim jurídic aplicable a les empreses públiques de la Generalitat ve 
determinat per diverses normes legals, entre les quals cal esmentar les 
següents: 
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Normes generals 

- Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

- Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l'exercici 2015. 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de Mesures Urgents contra la 
Morositat de les Administracions Públiques i de Suport a Entitats 
Locals amb Problemes Financers. 

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

- 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. 

- Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de 
Desenvolupament i Aplicació de les Disposicions Incloses en el Títol 
I i Disposicions Concordants del Reial Decret Llei 20/2012. 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

- Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
Finançament dels Pagaments a Proveïdors. 

- Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de Mesures Urgents 
per a la Reducció del Dèficit a la Comunitat Valenciana. 

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

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Societats de Capital. 

- Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre Modificacions Estructurals de les 
Societats Mercantils. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada 
per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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- Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat 
Valenciana. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

- Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del Registre Mercantil. 

- Decret 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es 
desenvolupa el Decret Llei 1/2011. 

- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012. 

- Acord de 6 de març de 2012, del Consell de Política Fiscal i 
Financera, pel qual es fixen les línies generals d'un mecanisme 
extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les 
comunitats autònomes. 

Normativa sobre contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. 

- Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, pel qual es distribueixen 
competències en matèria de contractació centralitzada en l'àmbit 
de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i 
els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, 
i es crea la Central de Compres de la Generalitat. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

- 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. 

- Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el 
procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea 
dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o 
modificar ajudes públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es 
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regulen els registres oficials de contractes i de contractistes i 
empreses classificades de la Comunitat Valenciana i les garanties 
globals . 

- Ordre de 17 de juny de 2013, de la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten normes de 
funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat. 

- Ordre EHA / 3479/2011, de 19 de desembre, per la qual es publiquen 
els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la 
contractació del sector públic a partir l'1 de gener del 2012. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació, per la qual s'aprova la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. 

- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual es dicten normes de funcionament i 
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

Normativa sobre comptabilitat 

- Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, que aprova les normes 
de formulació dels comptes anuals consolidats. 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla 
General de Comptabilitat de les Petites i Mitjanes Empreses i els 
criteris comptables específics per a microempreses. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, que aprova aspectes 
comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies. 

- Resolució de 18 d’octubre de 2013, de l’ICAC, sobre el marc 
d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament. 

- Resolució de 18 de setembre de 2013, de l’ICAC, que dicta normes de 
registre i valoració i informació per a incloure en la memòria dels 
comptes anuals sobre la deterioració del valor dels actius. 
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- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació 
que s’ha d’incorporar a la memòria dels comptes anuals pel que fa 
als ajornaments de pagament a proveïdors en operacions 
comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de 
la Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i 
rendició de comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la 
Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de 
l'activitat financera del sector públic valencià, així com dels comptes que 
la justifiquen, d'acord amb els objectius generals que preveu l'article 8.3 
de la Llei 6/1985, de 11 de maig, de Sindicatura de Comptes (LSC). 

La Sindicatura de Comptes, d'acord amb l'article 14.1 i 6 de l'LSC, 
estableix per mitjà dels programes anuals d'actuació els ens que seran 
fiscalitzats cada any i el tipus d'auditoria que s'ha de realitzar. En aquest 
context el Consell de la Institució va aprovar, en data 23 de desembre de 
2015, el Programa Anual d'Actuació de 2016 (PAA 2016), en el qual es 
fixaven amb ple detall els ens per fiscalitzar, tipus d'auditoria per 
realitzar i els abasts de cada fiscalització. 

En el present volum s'inclouen els informes de fiscalització dels comptes 
anuals de l'exercici 2015 de les empreses públiques de la Generalitat, 
l'objectiu general dels quals ha consistit a determinar si els dits comptes 
anuals es presenten adequadament, d'acord amb els principis 
comptables aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant l'esmentat exercici. 

En el PAA2016 el conjunt d'entitats que formen la Generalitat s'ha 
distribuït en tres nivells de control segons els objectius i abasts concrets 
establits per a cadascuna de les fiscalitzacions: control de regularitat, 
control sobre àrees significatives i control formal. 

La fiscalització prevista en el PAA2016 inclou el control de regularitat 
sobre les següents empreses públiques, que representen el 34,4% del seu 
pressupost total: 

- Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV 

- Institut Valencià de Finances 

- Entitat d'Infraestructures de la Generalitat 
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La fiscalització prevista en el PAA2016 comprèn el control sobre àrees 
significatives de les següents empreses públiques, que representen el 
35,5% del seu pressupost total: 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- Ciutat dels Arts i de les Ciències, SA 

- CulturArts Generalitat 

La fiscalització prevista en el PAA2016 inclou el control formal de la 
rendició de comptes de les següents empreses públiques, que 
representen el 35,5% del seu pressupost total: 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

- Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Institut Valencià d'Art Modern 

- Institut Valencià d'Acció Social 

- Patronat del Misteri d'Elx 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA 

- Ciutat de la Llum, SA 

- Aeroport de Castelló, SL 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SA 

- Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA 

- Reciclatge de Residus Marina Alta, SA 

- Pla Cabanyal-Canyamelar, SA 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 

Aquesta última empresa es troba en procés de liquidació, en virtut 
del que disposa la disposició transitòria segona de la Llei 3/2012, 
de 20 de juliol, d'Estatut de Radiotelevisió Valenciana. 

- Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SA 

Aquesta empresa es troba actualment en procés de liquidació, 
d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 4/2013, de 27 de 
novembre, de Supressió de la Prestació dels Serveis de 
Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la 
Generalitat, així com de Dissolució i Liquidació de Radiotelevisió 
Valenciana, SAU. 
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En la fiscalització realitzada sobre les empreses sotmeses a la modalitat 
de control formal de la rendició de comptes s'han realitzat les actuacions 
següents: 

- Analitzar la situació a 31 de desembre de 2015 de les empreses 
públiques de la Generalitat, d'acord amb el marc jurídic de 
racionalització i reestructuració d'aplicació fins a la data 
d'aprovació del present treball. 

- Comprovar la rendició en termini i forma dels comptes anuals vista 
l’opinió dels informes d’auditoria corresponents a l'exercici de 2015. 

- Efectuar el seguiment de les incidències posades de manifest en 
l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, si pertoca, 
mitjançant l’anàlisi de les contestacions remeses per les entitats 
fiscalitzades a aquesta Sindicatura. 

- Comprovar que han tramès la informació contractual i acompleixen 
el que disposa l’article 29 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

3. TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT A LES EMPRESES PÚBLIQUES 

L'anàlisi de les transferències corrents i de capital consignades en 
l'LPG2015, en favor de les empreses públiques, així com les obligacions 
reconegudes i els pagaments realitzats, obtinguts de la liquidació del 
pressupost de despeses del Compte de l'Administració de la Generalitat, 
permet ressaltar la informació següent: 

- L’LPG2015 preveu transferències corrents a empreses públiques de 
la Generalitat per 152.934.820 euros. A partir de l'execució del 
pressupost s'han reconegut a aquestes empreses obligacions per 
import de 161.939.410 euros, dels quals s'han pagat en l'exercici 
92.746.780 euros, que representa un 57,3% de les obligacions 
reconegudes. 

Les entitats que han rebut els majors imports han estat: FGV 
(51.635.199 euros), l'IVAS (28.628.740 euros), CulturArts (26.197.294 
euros) i l'AVT (23.931.050 euros). Aquestes han rebut el 80,5% del 
total de subvencions corrents concedides en l'exercici a les 
empreses públiques de la Generalitat. 

- Les transferències de capital previstes en l'LPG2015 han pujat a 
151.766.040 euros. L'import de les obligacions reconegudes durant 
l'exercici ha sigut de 150.754.400 euros, dels quals s'ha pagat en 
l'exercici la xifra de 61.367.722 euros, que representa un 40,7% de 
les obligacions reconegudes. 

Les entitats a les quals se'ls ha concedit un major volum d'aquestes 
subvencions han estat: IVACE (84.487.280 euros), CIEGSA (26.114.000 
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euros) i FGV (21.709.454 euros). L'import concedit a aquestes 
entitats representa un 87,8% del total concedit a les empreses 
públiques de la Generalitat. 

La Sindicatura de Comptes ha elaborat el quadre següent, en el qual es 
mostren les transferències corrents i de capital consignades en l'LPG2015 
per a cadascuna de les empreses públiques, així com les obligacions 
reconegudes i els pagaments realitzats, obtinguts de la liquidació del 
pressupost de despeses del Compte de l'Administració de la Generalitat. 
 

Quadre 1. Transferències de la Generalitat a les empreses públiques en 
l'exercici 2015 

EMPRESES 
PÚBLIQUES 

Subvenciones corrents Subvenciones de capital 

Consignació 
inicial LPGV 

2015 

Obligacions 
reconegudes 

Pagat 
Consignació 
inicial LPGV 

2015 

Obligacions 
reconegudes 

Pagat 

RTVV 7.374.460 6.401.755 6.401.755 500.000 0 0 

CMPE 2.509.200 2.491.353 0 0 0 0 

CIEGSA 4.309.300 4.309.300 0 26.114.000 26.114.000 0 

EPRTVV 528.080 0 0 0 0 0 

FGV 51.037.340 51.635.199 29.382.006 21.800.700 21.709.454 3.800.693 

CULTURARTS 18.270.310 26.197.294 14.240.973 7.915.000 7.415.000 2.853.751 

IVAM 5.091.370 5.091.370 4.027.614 300.000 300.000 275.000 

IVACE 10.056.970 10.056.970 0 84.323.280 84.487.280 48.886.033 

IVF 1.795.830 1.795.830 1.163.950 514.860 264.860 0 

AVT 24.231.050 23.931.050 10.354.338 6.110.000 6.110.000 2.036.667 

EPSAR 416.400 416.400 416.400 2.910.000 1.334.181 716.619 

EIGE 0 250.000 0 0 1.741.426 1.741.426 

PATRONAT 
MISTERI D’ELX 

40.000 40.000 0 0 0 0 

IVAS 28.628.740 28.628.740 26.212.988 1.260.000 1.260.000 1.050.000 

AVAP 645.770 645.770 546.755 18.200 18.200 7.583 

PLA CABANYAL 0 48.379 0 0 0 0 

Total 154.934.820 161.939.410 92.746.779 151.766.040 150.754.401 61.367.772 
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4. BALANÇOS INDIVIDUALS I AGREGAT 

Els quadres que mostrem tot seguit, han sigut elaborats a partir dels 
comptes anuals retuts per les empreses públiques de la Generalitat i 
indiquen els balanços a 31 de desembre de 2015, tot incloent-hi el balanç 
agregat amb les xifres expressades en euros. 
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Quadre 2. Balanços a 31 de desembre de 2015 (I) 

Balanços a 31 de desembre de 2015 VAERSA CACSA SPT CMPE 

A) ACTIU NO CORRENT 36.818.905 944.841.000 256.154.922 34.704.111 

I. Immobilitzat intangible 2.808.913 9.977.000 227.074 11.833 

II. Immobilitzat material 
31.375.263 934.864.000 223.020.515 34.685.126 

III. Inversions immobiliàries 
0 0 0 0 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 
56.796 0 20.000.000 0 

V. Inversions financeres a llarg termini 169.456 0 12.907.333 7.152 

VI. Actius per impost diferit 
972.805 0 0 0 

VII. Deutors comercials no corrents 
1.435.672 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 35.018.307 59.352.000 267.417.187 9.660.672 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 

II. Existències 9.771.405 48.000 0 72.053 

III. Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 14.075.096 47.106.000 47.769.435 4.412.519 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 
0 0 207.090.106 0 

V. Inversions financeres a curt termini 0 11.834.000 10.760.820 29.007 

VI. Periodificacions a curt termini 
42.880 0 43.528 67.150 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 
11.128.926 364.000 1.753.298 5.079.942 

TOTAL ACTIU 71.837.212 1.004.193.000 523.572.109 44.364.784 

A)  PATRIMONI NET 32.791.129 298.333.000 217.503.479 7.057.739 

A-1)  Fons propis 25.588.590 263.326.000 216.289.648 3.578.824 

A-2)  Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts  7.202.539 35.007.000 1.213.831 3.478.915 

B)  PASSIU NO CORRENT 17.777.726 293.870.000 193.688.297 15.786.862 

I. Provisions a llarg termini 4.361.745 0 105.648.395 777.285 

II. Deutes a llarg termini 10.610.543 286.626.000 86.245.786 7.813 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 15.001.764 

IV. Passius per impost diferit 2.805.438 0 0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 0 7.244.000 1.794.116 0 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 21.268.357 411.990.000 112.380.333 21.520.183 

I. Provisions a curt termini 1.059.457 1.540.000 2.987.786 0 

II. Deutes a curt termini 6.198.292 392.371.000 105.241.765 218.643 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 0 0 0 17.122.135 

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 14.004.608 17.422.000 4.150.782 3.506.362 

V. Periodificacions a curt termini 0 657.000 0 673.042 

VI. Deutes amb característiques especials a curt termini 6.000 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 71.837.212 1.004.193.000 523.572.109 44.364.784 
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Quadre 3. Balanços a 31 de desembre de 2015 (II) 

Balanços a 31 de desembre de 2015 CIEGSA CL ACSL FGV 

A) ACTIU NO CORRENT 6.755.837 127.883.319 173.642.308 1.090.074.970 

I. Immobilitzat intangible 7.253 0 11.651.121 319.602 

II. Immobilitzat material 6.748.584 127.883.319 161.991.187 1.089.162.144 

III. Inversions immobiliàries 0 0 0 508.424 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 0 

V. Inversions financeres a llarg termini 0 0 0 84.800 

VI. Actius per impost diferit 0 0 0 0 

VII. Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 301.505.609 726.048 9.304.879 76.604.931 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 334.500 

II. Existències 61.936.257 0 0 5.366.481 

III. Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 239.024.735 109.853 163.567 54.179.148 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0 0 0 0 

V. Inversions financeres a curt termini 0 15.411 5.007.515 14.748.110 

VI. Periodificacions a curt termini 0 31.036 17.213 175.000 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 544.617 569.748 4.116.584 1.801.693 

TOTAL ACTIU 308.261.446 128.609.367 182.947.187 1.166.679.902 

A) PATRIMONI NET 62.494.255 -105.648.395 -39.562.515 626.566.204 

A-1)  Fons propis 62.494.255 -105.648.395 -47.204.949 625.992.179 

A-2)  Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts  0 0 7.642.434 574.025 

B) PASSIU NO CORRENT 71.002.930 20.000.000 86.867.339 433.638.020 

I. Provisions a llarg termini 0 0 0 291.577 

II. Deutes a llarg termini 71.002.930 0 24.852.715 433.346.444 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 0 20.000.000 60.222.538 0 

IV. Passius per impost diferit 0 0 0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 1.792.086 0 

C) PASSIU CORRENT 174.764.261 214.257.762 135.642.363 106.475.677 

I. Provisions a curt termini 3.317.678 85.553 0 4.107.282 

II. Deutes a curt termini 4.928.603 135.634 2.071.059 73.748.101 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 156.458.176 212.803.825 132.499.647 0 

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 10.059.804 1.232.750 1.071.658 28.165.048 

V. Periodificacions a curt termini 0 0 0 455.246 

VI. Deutes amb característiques especials a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 308.261.446 128.609.367 182.947.187 1.166.679.902 
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Quadre 4. Balanços a 31 de desembre de 2015 (III) 

Balanços a 31 de desembre de 2015 CARTS IVAM IVACE IVF 

A) ACTIU NO CORRENT 65.357.489 113.698.255 71.068.981 584.810.000 

I. Immobilitzat intangible 1.964.619 50.006 1.047.161 460.000 

II. Immobilitzat material 63.383.638 113.648.249 270.606 1.442.000 

III. Inversions immobiliàries 0 0 33.636.905 0 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 9.232 0 63.396 465.443.000 

V. Inversions financeres a llarg termini 0 0 36.050.913 117.405.000 

VI. Actius per impost diferit 0 0 0 60.000 

VII. Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 20.147.837 1.387.792 198.268.697 365.879.000 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 1.701.000 

II. Existències 314 30.179 16.103.526 16.000 

III. Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 18.238.675 516.797 160.501.028 870.000 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 4.655 0 0 215.299.000 

V. Inversions financeres a curt termini 0 0 9.693.420 48.439.000 

VI. Periodificacions a curt termini 39.844 0 6.139 37.000 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.864.349 840.817 11.964.583 99.517.000 

TOTAL ACTIU 85.505.326 115.086.047 269.337.679 950.689.000 

A)  PATRIMONI NET 12.928.027 113.843.592 104.728.317 61.068.000 

A-1)  Fons propis -3.590.411 284.382 104.728.317 52.369.000 

A-2)  Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts  16.518.437 113.559.210 0 8.699.000 

B)  PASSIU NO CORRENT 50.958.253 240 1.016.413 614.993.000 

I. Provisions a llarg termini 1.377.713 0 938.847 30.812.000 

II. Deutes a llarg termini 49.580.540 240 0 575.010.000 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 0 0 77.566 6.324.000 

IV. Passius per impost diferit 0 0 0 2.847.000 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 21.619.046 1.242.215 163.592.948 274.628.000 

I. Provisions a curt termini 2.177.984 0 270.453 11.000 

II. Deutes a curt termini 5.358.208 269.668 23.466 224.197.000 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 0 0 3.578.231 50.284.000 

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 14.068.645 945.895 145.275.050 136.000 

V. Periodificacions a curt termini 14.209 26.653 14.445.748 0 

VI. Deutes amb característiques especials a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 85.505.326 115.086.047 269.337.679 950.689.000 
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Quadre 5. Balanços a 31 de desembre de 2015 (IV) 

Balanços a 31 de desembre de 2015 AVT EPSAR EIGE MELX 

A) ACTIU NO CORRENT 44.105.611 888.434.679 771.695.145 1.784.289 

I. Immobilitzat intangible 2.833.153 102.423 297.087 0 

II. Immobilitzat material 40.836.816 888.304.958 182.071.622 1.784.289 

III. Inversions immobiliàries 428.758 0 490.957.587 0 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 0 0 8.750.000 0 

V. Inversions financeres a llarg termini 6.885 27.298 43.434.392 0 

VI. Actius per impost diferit 0 0 0 0 

VII. Deutors comercials no corrents 0 0 46.184.457 0 

B) ACTIU CORRENT 19.767.255 129.442.902 278.803.679 219.454 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 210.469 0 0 

II. Existències 0 0 138.450.031 21.479 

III. Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 18.001.860 80.684.737 135.879.491 70.417 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0 0 0 0 

V. Inversions financeres a curt termini 1.599 26.888.091 2.197.383 0 

VI. Periodificacions a curt termini 73.357 20.298 0 5.982 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.690.439 21.639.308 2.276.775 121.576 

TOTAL ACTIU 63.872.866 1.017.877.581 1.050.498.824 2.003.742 

A)  PATRIMONI NET 44.107.581 295.716.776 571.125.105 1.975.190 

A-1)  Fons propis 41.839.558 34.949.365 372.387.195 206.496 

A-2)  Ajustos per canvis de valor 0 0 -3 0 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts  2.268.023 260.767.411 198.737.914 1.768.694 

B)  PASSIU NO CORRENT 4.084.449 387.118.270 228.468.958 0 

I. Provisions a llarg termini 4.084.449 0 260.280 0 

II. Deutes a llarg termini 0 387.118.270 105.785.286 0 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 0 0 122.423.392 0 

IV. Passius per impost diferit 0 0 0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 15.680.837 335.042.535 250.904.761 28.552 

I. Provisions a curt termini 150.024 11.542.553 7.706.078 0 

II. Deutes a curt termini 1.985.875 40.697.547 47.720.176 1.320 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 0 233.626.974 140.729.588 0 

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 13.544.938 49.175.353 54.748.919 27.232 

V. Periodificacions a curt termini 0 108 0 0 

VI. Deutes amb característiques especials a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 63.872.866 1.017.877.581 1.050.498.824 2.003.742 
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Quadre 6. Balanços a 31 de desembre de 2015 (V) 

Balanços a 31 de desembre de 2015 IVAS AVAP RSMA PCC 
AGREGAT 
EMPRESES 
PÚBLIQUES 

A) ACTIU NO CORRENT 8.321.782 43.594 46.756 15.798 5.220.257.751 

I. Immobilitzat intangible 767.181 5.789 0 0 32.530.216 

II. Immobilitzat material 7.554.600 37.805 21.502 10.798 3.909.097.020 

III. Inversions immobiliàries 0 0 0 0 525.531.674 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 0 0 25.255 0 494.347.678 

V. Inversions financeres a llarg termini 0 0 0 5.000 210.098.229 

VI. Actius per impost diferit 0 0 0 0 1.032.805 

VII. Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 47.620.129 

B) ACTIU CORRENT 9.799.037 584.754 1.991.823 22.934.105 1.808.815.970 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 2.245.969 

II. Existències 290.667 0 0 17.566.490 249.672.882 

III. Deutors comercials i d’altres comptes per a cobrar 2.230.583 111.587 367.857 4.889.630 829.203.015 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 3.158.342 0 0 440.000 425.992.103 

V. Inversions financeres a curt termini 46.693 0 700.131 0 130.361.180 

VI. Periodificacions a curt termini 0 0 6.791 1.000 567.219 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.072.752 473.167 917.043 36.985 170.773.602 

TOTAL ACTIU 18.120.818 628.348 2.038.579 22.949.903 7.029.073.720 

A)  PATRIMONI NET 3.020.026 249.998 1.528.199 15.282.884 2.325.108.591 

A-1)  Fons propis -5.032.458 206.425 1.528.199 6.713.217 1.651.005.439 

A-2)  Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 -3 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts  8.052.484 43.573 0 8.569.667 674.103.156 

B)  PASSIU NO CORRENT 3.795.370 0 0 2.858.172 2.425.924.299 

I. Provisions a llarg termini 111.385 0 0 0 148.663.676 

II. Deutes a llarg termini 44.760 0 0 1.617 2.030.232.945 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 3.639.224 0 0 0 227.688.483 

IV. Passius per impost diferit 0 0 0 2.856.555 8.508.994 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 9.038.116 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 0 0 1.792.086 

C)  PASSIU CORRENT 11.305.423 378.350 510.380 4.808.847 2.278.040.830 

I. Provisions a curt termini 52.627 33.617 0 0 35.042.091 

II. Deutes a curt termini 572.472 -344 0 4.765.316 910.503.802 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 5.887.933 107.365 0 0 953.097.873 

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 4.792.391 43.167 510.380 39.331 362.920.314 

V. Periodificacions a curt termini 0 194.545 0 4.200 16.470.751 

VI. Deutes amb característiques especials a curt termini 0 0 0 0 6.000 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 18.120.818 628.348 2.038.579 22.949.903 7.029.073.720 
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5. COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS INDIVIDUALS I AGREGAT 

Els quadres que mostrem tot seguit, han sigut elaborats a partir dels 
comptes anuals retuts per les empreses públiques de la Generalitat i 
indiquen els comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2015, tot 
incloent-hi el compte agregat i les xifres presentades en euros. 
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Quadre 7. Comptes de pèrdues i guanys (I) 

Comptes de pèrdues i guanys de 2015 VAERSA CACSA SPTCV CMPE CIEGSA CLLUM 

A) OPERACIONS CONTINUADES       

1.  Ingressos de l'activitat pròpia 43.364.841 22.936.000 0 8.097.757 10.903.472 0 

2.  Variació d’existències de productes terminats i en curs 2.704.111 0 0 0 4.489.118 0 

3.  Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 30.825 0 0 0 0 0 

4.  Altres ingressos de l'explotació 7.212 0 1.101.755 2.591.705 0 0 

5.  Excés de provisions 0 0 0 0 0 16.310 

6.  Despeses de personal -31.567.447 -5.859.000 -748.979 -1.045.570 -1.476.489 -238.041 

7.  Aprovisionament  -4.142.031 -276.000 0 -1.359.276 -15.392.590 0 

8.  Altres despeses d’explotació  -6.693.261 -18.147.000 -5.806.115 -12.004.038 -886.822 -616.027 

9.  Amortització de l’immobilitzat -3.031.921 -19.084.000 -11.950.668 -2.662.286 -148.945 0 

10.  Imputació de subvencions d’immob. no financer i altres 734.783 1.132.000 0 867.915 0 0 

11.  Deterioració i resultat per alienació de l’immobilitzat -887.386 -13.827.000 6.000 -6.343 854 -5.148.220 

12.  Altres resultats -1.370.281 1.490.000 -1.200 30.458 0 -113.314 

A.1) EXCEDENT D’EXPLOTACIÓ -850.556 -31.635.000 -17.399.207 -5.489.677 -2.511.402 -6.099.292 

13. Ingressos financers 1.650.725 1.000 5.063.744 0 112 0 

14.  Despeses financeres -636.418 -15.298.000 -3.299.646 0 -1.920.449 -4.218.974 

15.  Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 

16.  Diferències de canvi 0 -32.000 0 -293.931 0 0 

17.  Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers 3.383.754 0 28.100.490 0 0 0 

18.  Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0 0 0 0 0 0 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES 4.398.061 -15.329.000 29.864.588 -293.931 -1.920.337 -4.218.974 

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS 3.547.505 -46.964.000 12.465.381 -5.783.608 -4.431.739 -10.318.266 

19. Impost sobre beneficis -342.003 0 0 0 0 0 

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROVINENTS D'OPERACIONS CONTINUADES 3.205.502 -46.964.000 12.465.381 -5.783.608 -4.431.739 -10.318.266 

RESULTAT DE L'EXERCICI 3.205.502 -46.964.000 12.465.381 -5.783.608 -4.431.739 -10.318.266 
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Quadre 8. Comptes de pèrdues i guanys (II) 

Comptes de pèrdues i guanys de 2015 AEROCAS FGV Culturarts IVAM IVACE IVF 

A) OPERACIONS CONTINUADES       

1.  Ingressos de l'activitat pròpia 0 56.409.583 2.234.869 230.445 8.802.886 21.586.000 

2.  Variació d’existències de productes terminats i en curs 0 0 0 -4.791 -972.241 0 

3.  Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0 1.059.401 0 

4.  Altres ingressos de l'explotació 1.008.227 5.712.612 661.313 270.400 29.990.080 462.000 

5.  Excés de provisions 0 62.589 0 0 1.020.864 0 

6.  Despeses de personal -305.575 -68.687.036 -12.386.491 -3.026.895 -8.133.833 -2.375.000 

7.  Aprovisionament  -164.134 -3.032.061 -3.933.814 -358.549 0 -8.868.000 

8.  Altres despeses d’explotació  -6.007.617 -44.365.936 -11.909.228 -1.961.187 -33.714.882 -6.810.000 

9.  Amortització de l’immobilitzat -4.320.204 -84.697.716 -3.125.629 -732.611 -1.313.606 -313.000 

10.  Imputació de subvencions d’immob. no financer i altres 97.980 90.909 895.612 732.877 0 599.000 

11.  Deterioració i resultat per alienació de l’immobilitzat -599.245 -20.078 -1.521 -133 -1.327.513 -401.000 

12.  Altres resultats 2.400 297.776 30.657 0 -609.020 8.000 

A.1) EXCEDENT D’EXPLOTACIÓ -10.288.167 -138.229.357 -27.534.234 -4.850.444 -5.197.864 3.888.000 

13. Ingressos financers 15.895 42.837 511 59 597.363 24.000 

14.  Despeses financeres -1.702.022 -12.734.762 -277.348 -34.859 -362.467 0 

15.  Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 -21 0 0 8.000 

16.  Diferències de canvi 0 0 0 -342 -1.928 0 

17.  Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers 0 33.050 0 0 0 -6.197.000 

18.  Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0 0 0 0 0 0 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES -1.686.126 -12.658.874 -276.857 -35.142 232.968 -6.165.000 

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS -11.974.293 -150.888.231 -27.811.091 -4.885.587 -4.964.896 -2.277.000 

19. Impost sobre beneficis 0 0 0 0 137.517 -394.000 

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROVINENTS D'OPERACIONS CONTINUADES -11.974.293 -150.888.231 -27.811.091 -4.885.587 -4.827.380 -2.671.000 

RESULTAT DE L'EXERCICI -11.974.293 -150.888.231 -27.811.091 -4.885.587 -5.286.012 -2.671.000 
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Quadre 9. Comptes de pèrdues i guanys (III) 

Comptes de pèrdues i guanys de 2015 AVT EPSAR EIGE 
Misteri 
d’Elx 

IVAS AVAP 

A) OPERACIONS CONTINUADES       

1.  Ingressos de l'activitat pròpia 295.031 3.679.011 17.442.200 119.152 4.934.180 345.025 

2.  Variació d’existències de productes terminats i en curs 0 0 -16.285.007 4.665 -388 0 

3.  Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 221.364 0 0 0 

4.  Altres ingressos de l'explotació 22.920 271.979.811 350.013 174.024 1.970.801 0 

5.  Excés de provisions 15.793 0 0 0 0 0 

6.  Despeses de personal -7.336.676 -2.182.934 -7.361.298 -145.437 -23.988.570 -417.699 

7.  Aprovisionament  -642.294 0 -9.872.591 -25.672 -78.087 0 

8.  Altres despeses d’explotació  -13.359.269 -163.416.963 -7.264.495 -137.372 -9.997.502 -503.490 

9.  Amortització de l’immobilitzat -2.861.306 -34.241.173 -22.614.460 -24.079 -939.420 -20.313 

10.  Imputació de subvencions d’immob. no financer i altres 293.813 11.754.376 5.955.078 21.419 932.981 23.514 

11.  Deterioració i resultat per alienació de l’immobilitzat -422.830 -564.494 466.484 0 -14.046 -3.201 

12.  Altres resultats 0 1.207.157 -21.142 0 -1.803 133 

A.1) EXCEDENT D’EXPLOTACIÓ -23.994.819 88.214.789 -38.983.854 -13.300 -27.181.855 -576.032 

13. Ingressos financers 23.476 271.939 566.890 0 1.236 0 

14.  Despeses financeres -101.817 -10.224.284 -4.360.088 -95 -167.844 0 

15.  Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 

16.  Diferències de canvi -2.682 0 0 0 0 0 

17.  Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers 0 0 -1.454.765 0 0 0 

18.  Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0 731.214 0 0 0 0 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES -81.024 -9.221.130 -5.247.964 -95 -166.608 0 

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS -24.075.843 78.993.659 -44.231.818 -13.395 -27.348.463 -576.032 

19. Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROVINENTS D'OPERACIONS CONTINUADES -24.075.843 78.993.659 -44.231.818 -13.395 -27.348.463 -576.032 

RESULTAT DE L'EXERCICI -24.075.843 78.993.659 -44.231.818 -13.395 -27.348.463 -576.032 
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Quadre 10. Comptes de pèrdues i guanys (IV) 

Comptes de pèrdues i guanys de 2015 MALTA 
Pla 

Cabanyal 
AGREGATS empreses 

públiques  

A) OPERACIONS CONTINUADES    

1.  Ingressos de l'activitat pròpia 1.123.807 41.232 202.545.489 

2.  Variació d’existències de productes terminats i en curs 0 -6.628.599 -16.693.133 

3.  Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 1.311.590 

4.  Altres ingressos de l'explotació 0 350 316.303.222 

5.  Excés de provisions 0 0 1.115.555 

6.  Despeses de personal -305.076 -444.919 -178.032.965 

7.  Aprovisionament  -11.043 -2.442.123 -50.598.264 

8.  Altres despeses d’explotació  -797.843 -175.285 -344.574.333 

9.  Amortització de l’immobilitzat -4.354 -17.980 -192.103.669 

10.  Imputació de subvencions d’immob. no financer i altres 0 773.668 24.905.923 

11.  Deterioració i resultat per alienació de l’immobilitzat 0 0 -22.749.673 

12.  Altres resultats -1 -9.298 940.521 

A.1) EXCEDENT D’EXPLOTACIÓ 5.491 -8.902.955 -257.629.735 

13. Ingressos financers 1.888 1.272 8.262.948 

14.  Despeses financeres 0 -6.580 -55.345.653 

15.  Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 7.979 

16.  Diferències de canvi 0 0 -330.883 

17.  Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers 0 0 23.865.529 

18.  Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0 0 731.214 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES 1.888 -5.308 -22.808.866 

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS 7.379 -8.908.264 -280.438.601 

19. Impost sobre beneficis -2.066 0 -600.553 

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROVINENTS D'OPERACIONS CONTINUADES 5.313 -8.908.264 -281.039.154 

RESULTAT DE L'EXERCICI 5.313 -8.908.264 -281.497.786 
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6.  CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Les empreses públiques de la Generalitat estan sotmeses a l'obligació de 
retre els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, tal com 
disposen els articles 124.3, 136.1 i 141 de l'LHP, juntament amb els 
informes d'auditoria pública que preveuen els articles 119 i 120 de l'LHP. 

S'ha realitzat el control formal de la rendició de comptes de quinze 
empreses públiques de la Generalitat i hem comprovat que, amb caràcter 
general, han presentat els seus comptes anuals, juntament amb els 
informes d'auditoria, en el termini establit en l'article 8.1 de l'LSC, que 
disposa que s'han de presentar abans del 30 de juny de l'any següent al 
de l'exercici econòmic a què corresponguen, encara que cal ressaltar les 
observacions següents: 

- Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SA no ha retut els comptes 
anuals d'exercici 2015, ni el preceptiu informe d'auditoria, 
circumstàncies que comporten un incompliment del que disposen 
els articles 120.3, 124.3, i 141 de l'LHP. 

- L'Ens Públic Radiotelevisió Valenciana no ha presentat els seus 
comptes anuals, tot i que sí que ha tramès l'informe d'auditoria, 
incomplint l'obligació establida en els articles 124.3 i 141 de l’LHP. 

- L'Institut Valencià de Finances ha presentat els seus comptes 
anuals fora del termini establit en l'article 136.1 de l'LHP, 
circumstància que haurà de ser esmenada per la Intervenció 
General en exercici futurs, ja que una adequada fiscalització exigeix 
la presentació dels comptes anuals en el termini establit. 

- L'Institut Valencià de Finances, Reciclatge de Residus Marina Alta, 
SA i Pla Cabanyal Canyamelar, SA han presentat els seus comptes 
anuals, encara que en la data d'aprovació de l'Informe no han 
presentat els preceptius informes d'auditoria. Aquesta 
circumstància representa un incompliment del que disposen els 
articles 120.3 i 121 de l'LHP, els quals determinen que la Intervenció 
General de la Generalitat ha d'elaborar els esmentats informes 
d'auditoria sobre la gestió economicofinancera de les empreses 
públiques i rendir-los a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, juntament amb els comptes anuals de l'exercici. 

- El Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA i Ciutat de la Llum, 
SAU, van presentar els seus comptes anuals en el termini establit, 
encara que sense l'informe d'auditoria, que es va presentar 
posteriorment, fora del termini corresponent. Aquesta 
circumstància haurà de ser corregida en exercicis futurs, ja que, 
tant els comptes anuals, com els esmentats informes d'auditoria, 
s'han de presentar en el termini establit. 
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L'anàlisi de la informació tramesa per les empreses públiques de la 
Generalitat, en relació amb la tramitació i el contingut dels comptes 
anuals, permet concloure que el balanç i el compte de pèrdues i guanys 
presentats s'han format amb el detall previst en la part 3a, comptes 
anuals, disposició 10a del Pla General de Comptabilitat. 

En els informes d'auditoria de la Intervenció General sobre les empreses 
de la Generalitat es recullen diverses excepcions sobre els quals 
l'esmentat òrgan directiu ha de prendre les mesures necessàries a fi de 
que aquestes s'esmenen i efectuar el corresponent seguiment en 
l'exercici següent. 

7.  TRAMESA DELS CONTRACTES A LA SINDICATURA DE COMPTES 

L'article 29.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), el text refós 
de la qual va ser aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, estableix l'obligació de remetre determinada informació dels 
contractes formalitzats a la Sindicatura de Comptes. Per tal de regular 
aquesta obligació en l'àmbit del sector públic valencià, el Consell de la 
Sindicatura va aprovar la Instrucció de 13 de setembre de 2013. 

En l'esmentat precepte legal s'indica que dins dels tres mesos següents a 
la formalització del contracte, s'haurà de remetre al Tribunal de Comptes 
o òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma una còpia 
certificada del document en què s'haja formalitzat, acompanyada d'un 
extracte de l'expedient del qual es derive, sempre que la quantia del 
contracte sobrepasse els 600.000 euros, si es tracta d'obres, concessions 
d'obres públiques, gestió de serveis públics i contractes de col·laboració 
entre el sector públic i el sector privat; de 450.000 euros, si es tracta de 
subministraments; i de 150.000 euros, en els de serveis i en els contractes 
administratius especials. 

L'anàlisi de la documentació tramesa a la Sindicatura de Comptes, en 
relació amb les empreses de la Generalitat en què s'ha fet un control 
formal de la rendició de comptes, permet concloure que han complit 
amb l'esmentada obligació de comunicar la informació contractual a la 
Sindicatura de Comptes les següents: 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana 

L'article 29.2 de l'LCSP disposa que també s'han de comunicar a la 
Sindicatura de Comptes les modificacions, pròrrogues o variacions de 
terminis, les variacions de preu i l'import final, la nul·litat i l'extinció 
normal o anormal dels contractes indicats. 

L'anàlisi de la documentació remesa a la Sindicatura de Comptes, en 
relació amb l'esmentada obligació, en les empreses públiques en què 
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s'ha fet un control formal de la rendició de comptes, permet concloure 
que han complit amb aquesta obligació les següents: 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana 

Les esmentades previsions legislatives s'entendran sense perjudici de les 
facultats de la Sindicatura de Comptes per a reclamar totes les dades, 
documents i antecedents que considere pertinents en relació amb els 
contractes de qualsevol naturalesa i quantia, tal com disposa l'article 
29.3 de l'LCSP. 

8. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, els esborranys dels 
informes de fiscalització es van discutir amb la direcció o els 
responsables tècnics de les entitats perquè en prenguessen coneixement 
i n'efectuassen, si calia, les observacions que estimassen pertinents. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué coneixement dels 
esborranys dels informes de fiscalització corresponents a l’any 2015, els 
dits esborranys han sigut enviats als comptedants perquè, en el termini 
concedit, hi formulassen al·legacions. 

Dins del termini concedit, les entitats han formulat les al·legacions que 
han considerat pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

2) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels 
informes individuals. 

En l’annex II s'incorporen el text de les al·legacions formulades i els 
informes raonats que s'hi han emés i que han servit perquè aquesta 
Sindicatura els estimés o desestimés. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes, 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 fiscalitzat si la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA), 
ha complit la legalitat vigent en matèria de contractació. 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem dut a terme 
un control formal de la rendició dels comptes anuals de l'exercici de 
2015, per a comprovar si la formalització, l'aprovació o la rendició és 
l'adequada. 

El marc normatiu que resulta aplicable es detalla en la introducció al 
volum de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i 
altres entitats de dret públic de l'Informe del Compte General de la 
Generalitat de l'exercici de 2015. 

2. RESPONSABILITAT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CACSA EN 
RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA 
LEGALITAT 

El Consell d'Administració de CACSA ha de garantir que les activitats de 
contractació i la informació relacionada reflectida en els seus comptes 
anuals resulten conformes amb les normes aplicables. Així mateix, és 
responsable d'establir els sistemes de control intern que considere 
necessaris per a assegurar que aquestes activitats estiguen lliures 
d'incompliments legals i de incorreccions materials degudes a frau o 
error. 

Aquest òrgan de govern és també responsable de formular i aprovar els 
comptes anuals de la Societat de manera que expressen la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de CACSA, d'acord 
amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, que s'identifica 
en la nota 2 de la memòria, i del control intern que considere necessari 
per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals de CACSA de l'exercici 2015, que s'adjunten com a 
annex I a aquest Informe, van ser formulats pel Consell d'Administració 
el 30 de març de 2016, aprovades per la Junta General d'Accionistes el 15 
de juny de 2016 i presentades a la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat el 29 de juny de 2016, d'acord amb 
la normativa d'aplicació. L'acompanya l'informe d'auditoria dels 
comptes anuals que —atenent el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions— realitza la Intervenció General de la 
Generalitat amb la col·laboració d'una firma privada d'auditoria. 
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En aquest informe s'emet una opinió amb tres excepcions i dos paràgrafs 
d'èmfasi. Les excepcions a l'opinió es refereixen a: la comptabilitat del 
lliurament del pont de l'Assut de l'Or (posada a disposició d'ús públic en 
2009), en entendre que s'hauria d'haver efectuat a càrrec del compte de 
pèrdues i guanys, en lloc de a càrrec de reserves; la informació de l'ajust 
de valor de l'immobilitzat material s'hauria d'haver inclòs en la memòria 
com un error i no com un canvi de criteri, i la necessitat de formalitzar la 
cessió dels terrenys de la Generalitat. Els paràgrafs d'èmfasi criden 
l'atenció sobre la informació continguda en la memòria relativa a la 
demanda interposada per l'anterior operadora de l'Oceanogràfic i de la 
incertesa sobre la capacitat de la Societat per continuar amb les seues 
operacions. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per CACSA 
en l'exercici de 2015, basada en la fiscalització realitzada. Per a fer-ho, 
hem portat a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes aplegades en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Els dits principis exigeixen que complim els requeriments 
d’ètica, així com que planifiquem i executem la fiscalització a fi d’obtenir 
una seguretat raonable que la gestió de l'activitat contractual ha sigut de 
conformitat, en els seus aspectes significatius, amb la normativa 
aplicable. 

Una fiscalització requereix l'aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d'auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació 
revisades. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d'incompliments significatius de la 
legalitat. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte 
el control intern rellevant per a garantir aquest compliment, 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 la 
eficàcia del control intern de l'Entitat. 

Respecte al control formal, la revisió efectuada s'ha limitat bàsicament a 
l'aplicació de procediments analítics i activitats d'indagació. No s'ha dut 
a terme una auditoria financera, de manera que les conclusions del 
treball proporcionen només seguretat limitada. 

Considerem que l'evidència d'auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l'opinió amb excepcions sobre el 
compliment de la legalitat en l'activitat contractual, així com les 
conclusions del control formal de la rendició de comptes. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1 Fonaments de l'opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l'exercici 2015 s'han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

a) En la revisió dels criteris d'adjudicació de l'expedient de 
contractació 1/15, del servei de vigilància i seguretat, i 
manteniment de les instal·lacions de seguretat de CACSA, s'ha 
observat que la valoració de les millores, la puntuació màxima de 
les quals és de deu punts, conté un criteri que no s'ajusta al que 
disposa l'article 117 del TRLCSP, ja que atorga fins a sis punts la 
substitució de càmeres de la mateixa marca i model que les ja 
instal·lades. 

 Els plecs de condicions administratives s'atorguen fins a trenta 
punts als criteris subjectius de valoració, dels quals setze punts 
s'assignen als procediments de l'empresa; dos punts, a la formació 
de personal; quatre punts a la qualitat i l'abast de les revisions 
ofertes, i quatre punts, a l'especialització en el servei proposat. La 
valoració de cada un d'aquests elements continguda en l'informe 
tècnic s'efectua mitjançant la puntuació de subcriteris que no es 
troba prèviament definida en els plecs, pel que s'observa una 
insuficient transparència en el sistema d'atribució de puntuació als 
criteris de valoració, incomplint l'article 139 del TRLCSP. Quant a 
això, CACSA addueix que l'informe tècnic recull un repartiment 
igualitari entre els subcriteris que preveuen els plecs per a la 
valoració dels procediments de l'empresa (setze punts) i la formació 
de personal (dos punts). 

b) Per a la contractació de la campanya de publicitat de 2015, CACSA 
ha licitat l'expedient 3/15, amb un valor estimat d'1.011.000 euros. 
Els plecs de condicions administratives consideren dins dels criteris 
de valoració de les ofertes mitjançant judicis de valor, la 
planificació individual i global de les dotze campanyes proposades, 
amb una assignació de dèsset punts. No obstant això, la distribució 
d'aquesta assignació no ve recollida en els plecs, sinó en l'informe 
tècnic de valoració, que estableix que la puntuació màxima per a 
cada campanya serà proporcional a la seua inversió. 

 Quant a això, els plecs de condicions administratives han 
d'assenyalar el mecanisme i els paràmetres que determinen el 
càlcul de les puntuacions a fi de limitar possibles excessos de 
discrecionalitat, pel que no s'ha garantit suficientment el 
compliment dels principis d'igualtat i transparència que estableix 
l'article 139 del TRLCSP. 
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c) En la revisió de l'execució de contractes formalitzats en exercicis 
anteriors, s'ha posat de manifest que durant 2015 s'han prorrogat 
els següents contractes amb venciment el 31 de desembre de 2014: 
servei de neteja per a l'exercici 2014, expedient 6/13; servei de 
manteniment, expedient 7/13, i servei de vigilància i seguretat, 
expedient 8/13. Aquests contractes no consideraven la possibilitat 
de pròrroga, per la qual cosa s'ha incomplit el que disposa l'article 
23.2 del TRLCSP. Pel que fa a això, CACSA manifesta que aquestes 
pròrrogues venien motivades per la tramitació dels nous expedients 
de contractació. 

4.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l'apartat 4.1, 
"Fonaments de l'opinió amb excepcions", les activitats realitzades i la 
informació reflectida en els comptes anuals de l'exercici de 2015, en 
relació amb la contractació resulten, en els aspectes significatius, de 
conformitat amb la normativa aplicable. 

4.3 Altres qüestions significatives que no afecten l'opinió sobre la 
contractació 

Encara que no es tracta d'assumptes que hagen de ser considerats com a 
incompliments significatius de l'exercici 2015, a efectes d'un millor 
enteniment de la nostre treball d'auditoria i de les nostres 
responsabilitats com a auditors, posem de manifest el següent: 

a) Hem fet el seguiment de l'expedient de contractació 1/2006 
"Execució obres de l'Àgora i urbanització adjacent" que va ser 
objecte de fiscalització en exercicis anteriors. Tal com es va posar 
de manifest en l'informe de fiscalització de l'exercici 2012, les obres 
pendents d'executar, incloses en el segon certificat final parcial 
d'obra, van ser rebudes el 7 de març de 2013, mentre que les unitats 
pendents van quedar suspeses temporalment, a excepció de 
l'estructura mòbil i el seu sistema d'accionament. En l'esmentat 
informe s'afegia que a 31 de desembre de 2012, les desviacions 
d'execució del contracte originari subscrit en 2006 i modificat el 
2009, van ser del 15,1%, sense que constés en l'expedient la 
documentació de les modificacions contractuals i la seua aprovació 
prèvia per part de l'òrgan de contractació de CACSA mitjançant la 
tramitació del consegüent expedient de modificació contractual. 

 Pel que fa al seguiment de l'execució del contracte a 31 de 
desembre de 2015, cal assenyalar que l'1 de desembre de 2015, 
CACSA, el director d'obra i el contractista van subscriure, finalment 
de conformitat, les certificacions de l'import pendent del 
subministrament de les lamel·les que conformen la coberta mòbil 
de l'Àgora i els seus mecanismes d'accionament, per un import 
conjunt de 2.351.639 euros. 
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 En el següent quadre es mostra l'execució del contracte a 31 de 
desembre de 2015, amb imports en euros, sense IVA. 

Quadre 1: Execució del contracte 1/2006 a 31 de desembre de 2015 

Pressupost execució Data 
Venci-
ment 

Euros 

Contracte originari 2006 2007 41.336.907 

Modificat  2009 2010 35.646.520 

Partides no executades    -6.395.803 

Import a executar 70.587.624 

Import certificat a 31/12/2015   85.731.776 

Revisió de preus   -4.687.842 

Import certificat sense revisió preus   81.043.934 

Desviació sobre l'import per executar 14,8% 

Pel que fa a la situació de l'Àgora a 30 de març de 2016, s'observen 
problemes d'ús i manteniment derivats del caràcter provisional de 
la coberta instal·lada a 2009, a l'espera del muntatge de la coberta 
mòbil (lamel·les i mecanismes) previst en el projecte originari. 

El Consell d'Administració de CACSA, en sessió de 28 de juny de 
2016, ha acordat encomanar al projectista la redacció del projecte 
de finalització de l'obra sense incorporar la coberta mòbil. 

Addicionalment, en l'apèndix 1 s'inclou un detall d'aquelles 
observacions relacionades amb la fiscalització de la contractació que, si 
bé no són significatives ni afecten l'opinió, considerem que poden 
resultar d'interès als usuaris del present Informe de fiscalització. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l'adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de CACSA de 
l'exercici 2015 són els següents: 

a) CACSA ha corregit en els comptes anuals de 2015 les incorreccions 
materials posades de manifest com a excepcions a l'opinió 
d'auditoria financera en l'informe de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes de l'exercici 2014, que es resumeixen en l'apartat 2.g) 
de la memòria "canvis en criteris comptables" i assenyalem a 
continuació: 
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Quadre 2: Seguiment de les incorreccions materials Informe 2014 
 

Incorreccions materials Comptes anuals 2015 

CACSA ha d'avaluar a 31 de desembre de 2014 els indicis 

de deteriorament dels elements que conformen cada un 

dels edificis que integren el complex de la Ciutat de les 

Arts i de les Ciències excepte de l'immobilitzat de 

l'Oceanogràfic. 

Corregit 

CACSA ha d'efectuar una correcció valorativa a 

l'Immobilitzat material, per import de 15.213.471 euros, en 

concepte de redacció de l'avantprojecte i projecte bàsic de 

l'obra d'urbanització i edificació de la parcel·la M3. 

Corregit 

CACSA ha de registrar la baixa en l'immobilitzat 

intangible, a càrrec de "Reserves", de l'import 

comptabilitzat indegudament com a càrregues 

urbanístiques per 21.473.825 euros. 

Corregit 

CACSA ha de comptabilitzar la baixa en l'immobilitzat 

material de l'import comptabilitzat indegudament com a 

major valor dels terrenys que conformen les parcel·les M1, 

M2 i M3 per 29.891.132 euros, amb càrrec a "Reserves". 

Corregit 

Les obres de construcció del pont de l'Assut de l'Or, que 

van ser lliurades a l'Ajuntament de València per a la seua 

utilització pública en l'exercici 2009, es troben 

indegudament comptabilitzades en l'immobilitzat 

material. CACSA ha de comptabilitzar la baixa d'aquests 

elements construïts per al seu lliurament a l'Ajuntament 

amb càrrec a "Reserves". 

També ha de donar-se de baixa la subvenció rebuda de 

l'Ajuntament de València per al seu finançament. 

Corregit 

CACSA no ha comptabilitzat la pèrdua per deteriorament 

del revestiment de la coberta del Palau de les Arts pels 

despreniments que van ocórrer en 2013. 

Corregit 

b) En la formulació dels comptes anuals de 2015, CACSA ha efectuat 
canvis significatius en criteris comptables i correcció d'errors que 
han motivat, d'acord amb el que disposa la norma de registre i 
valoració 22a del Pla General de Comptabilitat, la reexpressió de les 
xifres afectades en la informació comparativa de l'exercici 2014, tal 
com es detalla en els quadres següents: 
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Quadre 3: Balanç 

 
Saldos corregits 

2014 
Saldos 2014 

Immobilitzat intangible 10.038.254 31.433.884 

Immobilitzat material 964.779.003 1.067.508.645 

Reserves -121.352.292 -1.593.444 

Resultat de l'exercici -48.678.534 -49.411.406 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 36.139.220 39.392.197 

Creditors comercials i altres comptes per pagar 24.394.351 26.240.670 

Total balanç 991.318.707 1.115.443.979 

Quadre 4: Compte de pèrdues i guanys 

 
Saldos corregits 

2014 
Saldos 2014 

Amortització de l'immobilitzat -19.831.244 -20.711.419 

Imputació subvencions immobil. no financer 1.465.402 1.515.426 

Deteriorament i resultat alienacions immobilitzat -5.775.569 -5.678.290 

Resultat de l'exercici -48.678.534 -49.411.406 

Els canvis en els criteris comptables aplicats per la Societat obeeixen, 
fonamentalment, als ajustos derivats de les incorreccions materials 
recollides en l'informe de fiscalització de l'exercici 2014, que es 
resumeixen en l'apartat 5 a) anterior. 

c) Per l'indicat en l'apartat 4.3 a) respecte a la decisió adoptada per 
CACSA de no instal·lar, de moment, les làmines i mecanismes que 
conformen la coberta mòbil prevista en el projecte originari de 
l'Àgora, la Societat ha registrat a 31 de desembre de 2015 el 
deteriorament del valor comptable d'aquests elements per un 
import de 12.957.413 euros, tal com assenyala la nota 5.2 de la 
memòria. 

d) La nota 5.19 de la memòria informa de l'existència del 
deteriorament en el trencadís de la coberta de l'Àgora, que CACSA 
no ha pogut estimar en la data de formulació dels comptes anuals 
en no tenir-ne informació suficient, raó per la qual no ha registrat 
comptablement cap correcció valorativa. 

 Referent a això, si bé el 2015 l’UTE constructora va iniciar 
determinats treballs de reparació d'algunes zones afectades del 
revestiment ceràmic de la coberta, posteriorment aquests treballs 
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van ser paralitzats a causa de discrepàncies amb el projectista i 
director d'obra per la solució proposada. Aquestes discrepàncies es 
mantenen en la data de realització del treball de camp (juny 2016), 
per la qual cosa es desconeix l'import a què podrien pujar, 
finalment, els treballs de reparació de la coberta de l'Àgora i el seu 
finançament per cadascuna de les parts (CACSA, projectista i UTE). 

e) La memòria conté, a diferència d'exercicis anteriors, la informació 
relativa al valor comptable al tancament de l'exercici dels diferents 
edificis que integren la Ciutat de les Arts i de les Ciències, per un 
import conjunt de 934.864.000 euros. Aquesta informació, referida a 
31 de desembre de 2014, es mostrava en l'informe de fiscalització de 
l'exercici anterior. 

f) La nota 2.c) de la memòria de CACSA, relativa als aspectes crítics de 
la valoració i estimació de la incertesa, assenyala l'existència d'un 
fons de maniobra al tancament de l'exercici 2015, negatiu en 
352.638.011 euros. També indica l'obligació de la Societat de reduir 
el seu capital social per a equilibrar el seu patrimoni, ja que es troba 
en el supòsit del fet que preveu l'article 327 de la Llei de Societats 
de Capital, en cas que transcorregués un exercici social i el seu 
patrimoni net no s'hagués recuperat. El 31 de desembre de 2015 el 
patrimoni net de CACSA, per import de 298.332.640 euros, és 
inferior a les dues terceres parts de la xifra de capital social de 
527.824.000 euros. 

 Aquests factors d'incertesa en relació amb el compliment del 
principi comptable d'empresa en funcionament es troben mitigats 
—tal com recull l'esmentada nota de la memòria— pel suport 
financer de la Generalitat, qui per tal d'assegurar la continuïtat de 
la gestió de CACSA, va subscriure el 30 de març de 1999 un conveni 
de col·laboració amb la Societat pel qual es comprometia a prestar 
el suport necessari per al manteniment del seu equilibri 
patrimonial i la seua suficiència financera. 

 Així mateix, la memòria informa de la possibilitat de finançar-se a 
càrrec dels mecanismes de suport a la liquiditat de les comunitats 
autònomes (Reial Decret 21/2012, de 3 de juliol, i Reial Decret 
17/2014, de 26 de desembre) en estar CACSA integrada en el sector 
de les Administracions Públiques, d'acord amb la metodologia del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de 2010 (SEC 
2010). Quant a això, la Generalitat durant 2015 ha efectuat 
pagaments per compte de CACSA per import de 76.082.532 euros 
amb càrrec al Fons de Liquiditat Autonòmic, dels quals 69.101.391 
euros corresponien a deute financer i 6.981.141 euros a deute 
comercial. El venciment d'aquest deute, segons el que disposa 
l'Acord del Consell, de 22 de maig de 2015, és al 31 de desembre del 
2016. 
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 Cal afegir que a 31 de desembre de 2015, continua la posició deutora 
de la Generalitat pel deute financer assumit per compte de CACSA a 
31 de desembre de 2014, per 83.675.671 euros. 

 Finalment, cal assenyalar la importància del nou model de gestió i 
explotació dels edificis i instal·lacions de l'Oceanogràfic i l'Àgora i el 
suport a la Societat per a la dinamització de la Ciutat de les Arts i de 
les Ciències mitjançant l'execució del contracte subscrit amb una 
societat operadora externa, les característiques més rellevants de la 
qual s'apleguen en l'apèndix 1 apartat 6.1 d). 

g) La nota 13.2 de la memòria informa de la demanda interposada per 
la societat operadora de l'Oceanogràfic, Parcs Reunits València, SA, 
contra CACSA, que li va ser notificada el 24 d'octubre de 2014. La 
demanda sol·licita que es declare la procedència i exigibilitat dels 
crèdits davant CACSA per import de 31.338.408 euros i que es 
condemne la societat a la compensació judicial de crèdits per 
23.093.220 euros (crèdits de CACSA enfront de l'operadora) i al 
pagament de la diferència, per 8.245.188 euros. 

 Com ja es va posar de manifest en l'informe de fiscalització de 
l'exercici anterior, el 18 de febrer de 2015 CACSA va contestar a la 
demanda i va presentar una reconvenció pels danys i perjudicis 
causats per l'operador per incompliment del contracte, que va 
estimar en 40.373.714 euros. D'aquest import, 6.804.532 euros 
corresponen al deteriorament derivat de l'inadequat manteniment 
de les instal·lacions de l'Oceanogràfic des de l'exercici 2003, que ha 
sigut estimat en base al cost de reposició, i 33.569.182 euros al lucre 
cessant derivat de l'incompliment contractual per part l'operador 
d'aportar 3 orques. 

 A data de realització del present treball, el procediment judicial 
anterior es troba pendent de resolució i, per tant, la determinació de 
les possibles responsabilitats a càrrec de la societat i el seu impacte 
en els comptes anuals. 

6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D'ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

En la fiscalització s'han observat els següents incompliments 
significatius de la normativa aplicable a CACSA que es detallen en la 
introducció al volum de les societats mercantils, entitats públiques 
empresarials i altres entitats de dret públic de l'Informe del Compte 
General de la Generalitat del exercici 2015: 

a) De la lectura de la informació de la memòria es desprèn, que la 
Societat ha incomplit els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, ja que el període mitjà de 
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pagament a proveïdors, la ràtio d'operacions pagades i la ràtio 
d'operacions pendents de pagament han sigut, respectivament, de 
238 dies, 260 dies i 192 dies, per a les operacions comercials, i de 554 
dies, 817 dies i 178 dies, per a les operacions d'immobilitzat. No 
obstant això, el període mitjà de pagament a proveïdors i la ràtio 
d'operacions pendents de pagament es veurien reduïts 
significativament si no es tingueren en compte els saldos existents 
amb l'anterior operador de l'Oceanogràfic amb el qual es manté un 
contenciós. També es reduirien substancialment els referits 
indicadors per a les operacions d'immobilitzat si no es 
consideraven les dues certificacions d'obra, per un import de 
2.351.639 euros, en execució del contracte d'obres de l'Àgora (vegeu 
apartat 4.3 a) subscrit amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 
15/2010. En aquest contracte es preveu un termini de pagament de 
2 anys més 270 dies, de manera que el termini de pagament de les 
esmentades certificacions finalitzarà el 2017 i 2018. 

 D'altra banda, en la fiscalització de la contractació hem comprovat 
que, d'un total de pagaments per import de 9.984.567 euros, 
3.385.066 euros s'han realitzat fora del termini previst en la Llei 
3/2004. 

b) Igual que en exercicis anteriors, CACSA no ha obtingut ingressos 
suficients per a cobrir les seues despeses i inversions, incomplint 
d'aquesta manera els principis financers i pressupostaris establits 
en l'article 6 del Decret Llei 1/2011. 

c) Com ocorre des de l'exercici de 2011, els pressupostos de CACSA de 
2015 inclouen una previsió d'ingressos de 239.230.960 euros per la 
venda dels terrenys que integren la parcel·la M3. No obstant això, 
aquesta venda no està previst que es realitze a curt termini, de 
manera que aquests ingressos no haurien d'integrar el pressupost 
de l'exercici. Pel que fa a això, CACSA addueix que la proposta de 
pressupostos presentada a la Conselleria no inclou aquests 
ingressos, sinó que s'introdueixen posteriorment per a la seua 
aprovació consegüent. 

 Els pressupostos de 2016 ja no tenen en compte la previsió dels 
ingressos anteriors de difícil realització. 

d) Respecte al compliment del que disposa l'article 7 del Decret Llei 
1/2011, cal assenyalar que la vigència del pla de sanejament aprovat 
per CACSA el 20 febrer de 2014 finalitzava el 31 de desembre de 
l'esmentat any, sense que durant 2015 s'hagués aprovat una revisió 
o actualització d'aquest pla a instàncies de la persona titular de la 
conselleria competent en matèria d'economia. 

 No obstant això, el Pla Estratègic aprovat el 30 març 2016 pel 
Consell d'Administració de CACSA per al període 2016-2019, 
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considera entre els seus objectius la millora significativa del 
resultat d'explotació de l'exercici, abans d'amortitzacions. 

7. RECOMANACIONS 

A més dels ajustos i reclassificacions practicats per CACSA en els 
comptes anuals de 2015 a fi de corregir les excepcions posades de 
manifest en l'informe de fiscalització de l'exercici 2014 i anteriors, 
durant l'exercici 2015 la Societat ha atès les recomanacions que es 
recullen en el quadre següent al costat d'aquelles altres que es considera 
oportú mantenir per a la consegüent esmena. 

Quadre 5: Seguiment de les recomanacions Informe 2014 
 

Recomanacions exercicis anteriors Exercici 2015 

Necessitat d'acreditar l'equivalència de les prestacions 

contractades en els expedients dels contractes per a la utilització 

dels espais que integren el recinte de la Ciutat de les Arts i de les 

Ciències, el cobrament dels quals es perceba en espècie. 

Corregit 

L'informe de gestió ha de contenir tots els aspectes que preveu 
l'article 262 de la Llei de Societats de Capital. 

Corregit 

Realitzar les gestions oportunes per a la cessió o adscripció dels 

terrenys utilitzats per CACSA que són propietat de la Generalitat. 

En curs des d'exercicis 

anteriors 

CACSA ha de realitzar les accions necessàries per tal de recuperar 

els saldos de dubtós cobrament de clients institucionals per la 

realització d'actes i esdeveniments en 2008 i exercicis anteriors als 

quals se'ls va dispensar d'efectuar el pagament per anticipat. 

En curs 

Necessitat d'acreditar la titulació del personal en els expedients de 

cada empleat per a una adequada gestió de personal. 

Queda pendent un 

expedient, l'esmena del 

qual es troba en fase de 

revisió per part de CACSA 

CACSA s'hauria d'ajustar, en tots els casos, als terminis i al 

contingut previst en la normativa contractual per a la remissió de 

la informació requerida al Registre de Contractes. 

Pendent 

Addicionalment, com a resultat de la fiscalització efectuada sobre la 
contractació de l'exercici 2015 es recomana a CACSA el següent: 

a) En relació amb l'expedient 7/14 "Contracte de gestió i explotació 
dels edificis de l'Oceanogràfic i l'Àgora, i suport a la Societat per a la 
dinamització de la Ciutat de les Arts i de les Ciències", CACSA 
hauria d'aplicar les mesures de control i comprovació previstes en 
el plec de clàusules jurídiques que regula el contracte, quant a la 
revisió de les xifres remeses per la societat operadora que serveixen 
de base per determinar la retribució pactada. 
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b) Es recomana que les empreses convidades a participar en els 
procediments negociats sense publicitat presenten, juntament amb 
la seua oferta, una declaració del grup empresarial a què pertanyen 
i de les empreses que l'integren, igual que en la contractació menor. 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ SOBRE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d'aplicació 

La contractació de CACSA està subjecta al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. La Societat té la consideració de poder 
adjudicador que no és Administració Pública, definit a l'article 3.3 
d'aquesta Llei. Per tant, en la preparació dels contractes, CACSA haurà de 
seguir les regles establides en l'article 137 del TRLCSP, mentre que en la 
seua adjudicació s'aplicarà el que estipula l'article 190 per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, i en l'article 191 per als contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en el 
TRLCSP, que són aplicables a tot el sector públic. 

2. Instruccions de contractació 

El 28 d'abril de 2008, la Comissió Executiva del Consell d'Administració 
de CACSA va aprovar, en virtut del que disposa l'article 175 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic unes instruccions d'obligat compliment 
intern, per les quals es regulaven els procediments de contractació de la 
Societat dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

El 26 de març de 2012 es van modificar aquestes instruccions de 
contractació per tal d'adaptar-les al TRLCSP i al Decret Llei 1/2011, de 30 
de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

El 12 de febrer de 2013, el Consell d'Administració va modificar de nou 
les instruccions amb l'objecte de regular els procediments de publicitat 
de les adjudicacions, per a adaptar-les al que s'estableix en l'article 191 
del TRLCSP. 

Posteriorment, el 8 d'agost de 2014, el Consell d'Administració va 
incorporar a les instruccions, en part, el que disposa la disposició 
addicional segona de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures 
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la 
Generalitat en relació amb l'obligació de sol·licitar tres ofertes per a tots 
els contractes menors d'obres i de concessió d'obra pública d'import 
igual o superior a 30.000 euros (IVA exclòs) i per a la resta de contractes 
menors d'import igual o superior a 6.000 euros (IVA exclòs). 

Finalment, el 30 de març de 2016, el Consell d'Administració ha 
incorporat en la seua totalitat el que estableix la disposició addicional 
segona de la Llei 5/2013 per als contractes menors. 
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Les instruccions de contractació finalment aprovades per la Societat han 
sigut revisades d'acord per aquesta Sindicatura de Comptes. 

3.  Perfil de contractant 

El perfil de contractant es troba ubicat en la seu electrònica de la 
Societat, a través de la qual s'accedeix a la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat. 

4.  Contractes formalitzats en l'exercici 

D'acord amb la informació facilitada per CACSA i contrastada amb 
l'obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, s'ha 
elaborat el quadre següent, en el qual s'indica el nombre i l'import dels 
contractes formalitzats en 2015, detallats per tipus i procediment 
d'adjudicació. 

Quadre 6: Contractes formalitzats en l'exercici 
 

Tipus de 

contractes 

Procediment 

adjudicació 

Import adjudicació en 
euros  

(IVA exclòs) 

Nombre 

Subministraments 

Obert 864.855 57,3% 3 18,8% 

Negociat 643.752 42,7% 13 81,2% 

Subtotal 1.508.607 100,0% 16 100,0% 

Serveis  

Obert 8.066.630 98,5% 8 61,5% 

Negociat 121.053 1,5% 5 38,5% 

Subtotal 8.187.683 100,0% 13 100,0% 

Altres 
Obert 128.419.911 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 128.419.911 100,0% 1 100,0% 

Total 138.116.201  30  

En la revisió del compliment de les obligacions de tramesa d'informació 
al Registre de Contractes i a aquesta Sindicatura de Comptes, s'ha posat 
de manifest que en sis casos la informació contractual s'ha comunicat al 
Registre de Contractes en un termini superior als quinze dies que 
estableix l'Ordre 11/2013, de la Conselleria d'Hisenda i Administració 
Pública. 

5. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d'analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per CACSA 
en l'exercici de 2015 és adequada, hem seleccionat la mostra que 
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detallem en el quadre següent, elaborat en euros, que representa un 
97,1% de l'import total dels contractes formalitzats en l'exercici. 

Quadre 7: Mostra d'expedients de contractació formalitzats en 2015 

 

Núm.  
Procediment 

d'adjudicació 
Objecte 

Preu 

adjudicació 

1/15 Obert Servei de seguretat i vigilància 2.325.680 

3/15 Obert 
Campanya de publicitat per a 

l'exercici 2015 
1.011.000 

5/15 Obert Servei de neteja  2.147.963 

10042072 
Negociat sense 

publicitat 

Producció, subministrament, 

muntatge i desmuntatge de la 

infraestructura d'una exposició 

itinerant al Museu. 

124.999 

10041982 
Negociat sense 

publicitat 

Servei d'inspecció dels tirants del 

pont de l´Assut de l´Or 
29.890 

7/14 Obert 

Gestió de l'explotació de l'Àgora i 

l'Oceanogràfic, i dinamització de la 

Ciutat de les Arts i de les Ciències 

128.419.911 

Total 134.059.443 

Addicionalment, s'ha examinat el conveni per a l'exposició "Pixar, 25 
anys d'animació", per import de 103.000 euros. 

El treball realitzat ha consistit a comprovar que la tramitació dels 
contractes s'ajusta 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. Hem comprovat que la tramitació dels 
contractes s'ajusta al que estableixen les instruccions de contractació de 
CACSA. S'ha fet especial èmfasi en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, la 
seua baremació i valoració en els procediments d'adjudicació que ho 
requereixen, així com en la justificació i motivació, si escau, de les 
declaracions d'urgència i emergència, atès que impliquen una tramitació 
especial segons el TRLCSP. 

Així mateix, s'ha efectuat el seguiment de sis contractes adjudicats en 
exercicis anteriors, que han estat vigents durant 2015, i que es mostren a 
continuació, en euros: 
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Quadre 8: Seguiment d'expedients de contractació formalitzats en 
exercicis anteriors 

 

Núm. 
Procediment 

adjudicació 
Objecte 

Preu 

adjudicació 
Modificat Total 

6/13 Obert 
Servei de neteja per a 

l'exercici 2014 
809.815 - 809.815 

7/13 Obert Servei de manteniment 842.172 - 842.172 

8/13 Obert 
Servei de vigilància i 

seguretat 
1.105.077 - 1.105.077 

3/14 Obert 
Campanya de publicitat 

per a l'exercici 2014 
621.417 - 621.417 

2012/100410

04 

Negociat 

sense 

publicitat 

Subministrament de 

llibres per a la venda en 

la botiga 

30.977 - 30.977 

3/11 Obert 
Servei de animació 

científica 
430.000 - 430.000 

1/06 Obert 
Execució obres Àgora i 

urbanització adjacent 
41.336.907 35.646.520 76.983.427 

1/05 

Negociat 

sense 

publicitat 

Projectes i direcció 

d'obres de l'Àgora  
4.982.175 4.277.582 9.259.757 

Total 50.158.540 39.924.102 90.082.642 

6. Observacions posades de manifest en el curs de la fiscalització 

A més de les excepcions i altres qüestions significatives posades de 
manifest en l'apartat 4 de l'Informe, a continuació indiquem altres 
aspectes observats com a resultat de la fiscalització efectuada. 

6.1 Contractes formalitzats en l'exercici 2015 

a) Servei de neteja. Expedient 5/15 

El 29 de setembre de 2015, CACSA va subscriure un contracte per a 
la prestació del servei de neteja de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències per dos anys, prorrogable per anualitats fins a un màxim 
de dues pròrrogues, amb un valor estimat de 5.039.012 euros. El 
contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada. 

Pel que fa al valor estimat, s'ha observat que el seu import no 
consta en l'informe de necessitat i idoneïtat del contracte i difereix 
del que figura en els plecs, 2.519.956 euros, en no considerar 
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l'import de les dues pròrrogues. No obstant això, en l'aprovació de 
l'expedient sí que consta el valor estimat. 

En la revisió de l'expedient s'ha observat que la pòlissa aportada 
per l'adjudicatari, per a la cobertura dels possibles danys durant 
l'execució contractual, no arribava als límits mínims previstos a 
l'efecte en el plec de clàusules administratives particulars. No 
obstant això, amb anterioritat a la finalització del treball de camp 
(juny 2016) s'ha formalitzat una nova pòlissa que esmena l'error de 
l'anterior. 

b) Producció, subministrament, muntatge i desmuntatge de la infraestructura 
d'una exposició itinerant al Museu. Expedient 10042072 

El 7 de maig de 2015 es va formalitzar un contracte de producció, 
subministrament, muntatge i desmuntatge d'una exposició 
itinerant al Museu. El valor estimat del contracte va ser de 125.000 
euros. Aquest contracte va ser adjudicat per un procediment 
negociat sense publicitat, en aplicació del que disposa l'article 170 
c) del TRLSCP. 

En l'expedient no consta una resolució motivada d'aprovació per 
part de l'òrgan de contractació, en la qual es dispose l'obertura del 
procediment d'adjudicació. 

c) Servei d'inspecció dels tirants del pont de l'Assut de l'Or. Expedient 
10041982 

La contractació de la prestació del servei d'inspecció dels tirants del 
pont de l'Assut de l'Or, formalitzada el 5 maig 2015 per un import 
de 29.890 euros, va ser tramitada mitjançant un procediment 
negociat sense publicitat per raó de la quantia. En l'expedient 
haurien de constar documentalment les negociacions mantingudes 
amb les empreses convidades al procés de negociació. 

d) Gestió de l'explotació de l'Àgora i l'Oceanogràfic i dinamització de la Ciutat 
de les Arts i de les Ciències 

El 10 de juny de 2015, CACSA va subscriure un contracte per a la 
realització de les següents prestacions: 

1. La gestió i explotació mitjançant la cessió d'ús a una societat 
operadora dels béns patrimonials de CACSA corresponents als 
edificis i instal·lacions de l'Oceanogràfic, el seu aparcament i 
l'Àgora, així com la promoció, organització i realització de 
qualsevol classe d'activitats compatibles, classificant les 
activitats en principals (venda d'entrades i altres ingressos 
derivats de les explotacions dels edificis, aparcament de 
l'Oceanogràfic, actes i esdeveniments, i cessió de drets 
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d'imatge) i en secundàries (restauració, marxandatge i servei 
de menjars). 

2.  La realització d'activitats secundàries de restauració, 
marxandatge i servei de menjars en els edificis del Museu i 
l'Hemisfèric. 

3.  El suport per a la dinamització del conjunt de la Ciutat de les 
Arts i de les Ciències. 

El contracte té naturalesa mixta en contenir prestacions pròpies 
d'un contracte d'arrendament de negoci (1 i 2) i prestacions pròpies 
d'un contracte de serveis (3), sent les primeres les més importants 
des del punt de vista econòmic. No està subjecte a regulació 
harmonitzada. 

El contracte preveu una durada de 15 anys, amb possibilitat de 
pròrroga per un període de cinc anys més i s'executarà a risc i 
ventura de la societat operadora. El seu règim econòmic és el 
següent: 

- Cànon inicial de 4.000.000 d'euros. Aquest cànon va ser abonat 
a CACSA abans de la signatura del contracte. 

- Cànon facultatiu de 4.000.000 d'euros. Aquest cànon va ser 
abonat als 180 dies de la signatura de l'acta d'inici de la gestió 
i explotació, que va tenir lloc el 30 de juliol del 2015. 

- Cànon variable del 60% sobre el benefici d'explotació de les 
activitats principals. Aquest percentatge està previst que 
s'incremente en un 5% quan el benefici d'explotació augmente 
per damunt de 9 milions d'euros i en un 5% addicional quan 
supere els 12 milions d'euros. Es garanteix un mínim per als 15 
anys de durada del contracte de 78.232.122 euros. 

- Cànon variable del 23% sobre els ingressos ajustats (minorats 
per l'amortització de les inversions realitzades) de les 
activitats secundàries, amb un mínim de 42.187.805 euros per 
a tota la vida del contracte. 

- Com a retribució per la dinamització de la Ciutat de les Arts i 
de les Ciències, la societat operadora percebrà de CACSA un 
20% de les vendes anuals que superen els 2.600.000 euros al 
Museu i 1.500.000 euros a l'Hemisfèric. A més, ha de percebre 
un 10% addicional per a les vendes que superen, 
respectivament, 3.000.000 d'euros i 1.900.000 euros. 
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En la fiscalització de la tramitació de l'expedient no s'han posat de 
manifest incidències o desviacions dels principis i normes generals 
de contractació. 

En la revisió de l'execució contractual s'han posat de manifest els 
següents aspectes: 

- En la comptabilitat de la periodificació del cànon inicial i el 
cànon facultatiu, CACSA hauria d'haver actualitzat els valors 
inicialment comptabilitzats en funció del tipus d'interès de 
mercat d'acord amb el termini del contracte. 

- L'import dels cànons meritats i cobrats corresponents als cinc 
mesos de vigència del contracte en 2015 ha sigut de 2.224.305 
euros per a les activitats primàries i 1.091.399 euros per a les 
activitats secundàries. Aquests imports han sigut calculats 
basant-se en les xifres remeses per la societat operadora, que 
no han sigut verificades per CACSA. A més, CACSA no ha 
tingut accés a la comptabilitat de l'operadora ni han sigut 
tramesos els seus comptes anuals abans del 30 d'abril, tal com 
establien els plecs. 

- CACSA no ha comptabilitzat cap despesa en 2015 per la 
retribució a satisfer a la societat operadora en concepte de 
dinamització de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, per 
diferències de criteri pel que fa a l'adequada imputació a 
l'esmentat exercici. 

e) Conveni per a l'exposició "Pixar, 25 anys d'animació" 

El 2 de juny de 2015 es va formalitzar un conveni amb la Fundació 
d'una entitat financera per a l'exhibició de l'exposició "Pixar, 25 
anys d'animació" al Museu. 

El conveni s'ha tramitat d'acord amb el que disposa el Decret 
176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els 
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.  

f) Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

No s'han observat incidències significatives en els contractes 
seleccionats per a revisar-los, addicionals a les assenyalades en 
l'apartat 4 de l'Informe. 



 

 

 

 

 

 

III. CULTURARTS GENERALITAT 

 

  



CulturArts Generalitat. Exercici de 2015 

54 

1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en 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 es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2016 (PAA2016), ha auditat l’àrea 
d’ingressos, inclosa en els comptes anuals de 2015 de CulturArts 
Generalitat (Entitat), a la qual s’ha limitat l’abast de l’auditoria financera 
realitzada. 

Els comptes anuals de CulturArts 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 la data esmentada, i s’adjunten íntegrament en l’annex I 
d’aquest Informe. 

Com a part de l’auditoria financera s’ha planificat i executat una revisió 
de compliment d’altres obligacions legals, a fi d’emetre una conclusió de 
seguretat limitada sobre si les activitats, operacions financeres i la 
informació reflectida en els estats comptables de 2015 són conformes en 
tots els aspectes significatius amb les normes aplicables. 

2. RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS PEL QUE FA ALS COMPTES 
ANUALS 

Els administradors són responsables de formular els comptes anuals 
adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de CulturArts, conformement amb el 
marc normatiu d’informació financera aplicable, que s’identifica en la 
nota 2 de la memòria dels comptes esmentats, i del control intern que 
consideren necessari per a permetre preparar comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals mencionats van ser formulats pel director general de 
CulturArts el 26 d’abril de 2016 i van ser aprovats pel Consell de Direcció 
el dia 20 de juliol de 2016, amb posterioritat a la seua presentació en la 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat, 
conformement a la normativa d’aplicació, que es va realitzar el dia 29 de 
juny de 2016, juntament amb els informes d’auditoria realitzats d’acord 
amb el que preveu en l’article 119 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHP). 

En l’informe de regularitat comptable emés per la Intervenció General 
s’expressa una opinió amb les excepcions següents: 

- CulturArts no ha registrat comptablement el dret derivat de la 
cessió d’ús de tres béns immobles, ja que no està formalitzat 
jurídicament, ni disposa de documentació acreditativa que en 
justifique la valoració. 
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- L’Entitat no disposa d’un estudi de la deterioració dels principals 
béns que componen l’immobilitzat intangible i immobilitzat 
material que permeta determinar, si és el cas, les correccions de 
valor d’aquests actius que cal realitzar en l’exercici 2015, 
conformement amb els principis i normes comptables de valoració 
generalment acceptats.  

- De les estimacions realitzades en l’exercici per CulturArts, a 31 de 
desembre de 2015, com a part del saldo del compte de “Creditors 
diversos” del passiu corrent del balanç dels comptes anuals, es 
recullen 1.771 milers d’euros pendents de pagament. D’aquests, 
l’Entitat desconeix quin tractament comptable tindran en el futur, 
en la data de tancament de l’exercici, de manera que no s’ha pogut 
aconseguir evidència suficient sobre la raonabilitat del saldo. 

- No es va rebre resposta a la sol·licitud de confirmació enviada a 
l’assessor jurídic de l’Entitat, motiu pel qual no es va poder verificar 
la possible existència de demandes i litigis que pogueren afectar els 
comptes anuals de l’exercici. 

En l’informe esmentat es recull, així mateix, un paràgraf d’èmfasi que es 
refereix a la necessitat del suport financer de la Generalitat, que es 
manté des de la constitució de CulturArts, mitjançant aportacions de 
subvencions corrents i de capital, així com la seua tutela per garantir els 
deutes amb entitats financeres, de manera que segueix el principi 
d’empresa en funcionament. 

L’informe de gestió adjunt als comptes anuals de l’exercici 2015 conté les 
explicacions que el director general considera oportunes sobre la situació 
de l’Entitat, l’evolució dels seus negocis i sobre altres assumptes, i no 
forma part integrant dels comptes anuals. S’ha comprovat que la 
informació comptable que conté l’informe de gestió esmentat concorda 
amb la dels comptes anuals de l’exercici. En aquest context, el treball 
s’ha limitat a verificar l’informe de gestió amb l’abast mencionat, i no 
inclou la revisió d’informació distinta de l’obtinguda a partir dels 
registres comptables de l’Entitat. 

Els administradors de CuturArts, a més de la responsabilitat de formular 
i presentar els comptes anuals que s’adjunten, han de garantir que les 
activitats, operacions financeres i la informació que s’hi reflecteixen són 
conformes amb les normes aplicables i establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En particular, 
han de garantir que la gestió de l’activitat contractual es realitza 
conformement amb la normativa jurídica que hi és d’aplicació. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre l’àrea d’ingressos, de manera que la fiscalització realitzada és 
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d’abast limitat i no versa sobre els comptes anuals en el seu conjunt, 
sinó exclusivament sobre l’àrea esmentada; i s’ha realitzat 
conformement 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, que es recullen en el 
Manual de fiscalització de la Institució. 

Els principis i normes anteriors exigeixen que es complisca amb els 
requeriments d’ètica, i que es planifique i execute el treball a fi d’obtenir 
una seguretat raonable que els elements revisats dels comptes anuals 
que estan lliures d’incorreccions materials. Així mateix, es tindrà present 
l’activitat contractual i la informació relacionada que es reflecteix en els 
comptes anuals de l’exercici 2015 són conformes en tots els aspectes 
significatius amb les normes sobre contractació pública aplicables. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els 
comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de 
l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els 
comptes anuals, deguda a frau o error. 

Quan efectua les dites valoracions del risc, l’auditor té en compte el 
control intern rellevant perquè l’Entitat prepare els epígrafs indicats dels 
comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d’auditoria que 
siguen adequats, en funció de les circumstàncies i no amb la finalitat 
d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’Entitat. 

Una fiscalització adequada també inclou l’avaluació de l’adequació de les 
polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions 
comptables que haja realitzat la direcció, així com la valoració de la 
presentació dels epígrafs revisats. 

Es considera que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió de fiscalització que es 
recull en l’Informe. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Opinió 

En la nostra opinió, excepte pels efectes que es puguen derivar de la 
limitació a l’abast que es descriu en el paràgraf següent, l’àrea 
d’ingressos del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2015 
s’ha preparat en tots els aspectes significatius, conformement amb el 
marc normatiu d’informació financera que hi és d’aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que s’hi contenen. 

No s’ha rebut resposta a la sol·licitud de confirmació enviada a 
l’Advocacia de la Generalitat, motiu pel qual no s’ha pogut verificar la 
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possible existència de demandes o litigis que es trobassen oberts el 31 de 
desembre de 2015 i que poguessen afectar els comptes anuals de 
CulturArts. 

4.2  Paràgraf d’èmfasi 

Cridem l’atenció pel que fa al que s’assenyala en la nota 2.3 de la 
memòria dels comptes anuals, on s’expressa que l’Entitat ha formulat els 
comptes anuals sota el principi d’empresa en funcionament, atés que la 
Generalitat, com a titular, facilita el suport financer imprescindible, 
mitjançant l’aportació de subvencions corrents i de capital. Aquest 
qüestió no modifica l’opinió expressada. 

5. FISCALITZACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Com a resultat del treball efectuat, en el curs de la fiscalització s’ha posat 
de manifest una circumstància que representa un incompliment 
significatiu de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics. 

En la determinació de les quanties dels preus públics de l’Entitat s’han 
incomplit diversos preceptes rellevants de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
Taxes i Preus Públics (LTPP) i del Decret 103/2014, de 4 de juliol, del 
Consell, pel qual es regulen els preus públics de la Generalitat (DPPG); 
aquesta determinació s’ha realitzat per procediments que no s’ajusten a 
aquests textos legals (apartats 3 i 6 de l’apèndix 1). 

Com a part de la revisió realitzada, en l’apèndix 1 s’inclou un detall 
d’aquelles observacions i constatacions relacionats amb la fiscalització 
de la legalitat dels ingressos que, encara que no afecten les conclusions 
generals, es considera que poden ser d’interés per als destinataris o 
usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització, cal efectuar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit per a millorar la gestió econòmica i 
administrativa de l'Entitat:  

a) El Consell de Direcció de l’Entitat ha d’aprovar els comptes anuals 
abans que la Intervenció General els presente en la Sindicatura de 
Comptes (apartat 2 de l’Informe). 

b) CulturArts ha de promoure la modificació del Reglament Orgànic i 
Funcional de l’Entitat (ROF), a fi d’adaptar-lo a l’LHP, analitzant 
totes les conseqüències que ha determinat que entrés en vigor 
(apartat 1 de l’apèndix 1). 

c) La Direcció General de CulturArts ha de sol·licitar formalment a la 
Intervenció General de la Generalitat que dictamine sobre les 
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normes de comptabilitat que ha d’aplicar, en funció del que disposa 
l’article 126 de l’LHP (apartat 1 de l’apèndix 1). 

d) CulturArts ha de garantir la creació i posterior provisió de la plaça 
d’auditor intern prevista en l’article 11 del ROF, amb la finalitat que 
es puguen realitzar de manera efectiva les funcions de control 
intern (apartats 1 i 2 de l’apèndix 1). 

e) És necessari que s’elaboren manuals o instruccions internes que 
detallen la manera en què s’ha de desenvolupar el procés de gestió 
d’ingressos, a fi de garantir un funcionament homogeni dels 
diferents centres de què disposa (apartat 2 de l’apèndix 1). 

f) Les modificacions que s’introduïsquen en el pla d’activitats durant 
l’exercici, han de ser aprovades pel Consell de Direcció de 
CulturArts, a fi d’actuar d’acord amb el que disposa l’article 6.b) del 
ROF (apartat 3 de l’apèndix 1). 

g) Amb motiu de la finalització dels contractes amb les diferents 
empreses que presten els serveis de venda d’entrades, es recomana 
que es formalitze un contracte únic, a fi d’obtenir unes millors 
condicions econòmiques per a l’Entitat (apartat 3 de l’apèndix 1). 

h) CulturArts ha d’ampliar la informació que ofereix en la memòria 
d’activitats que formalitza anualment, valorant el grau de 
satisfacció amb la programació realitzada, en funció de les dades 
d’exercicis anteriors o del cost que haja tingut (apartat 3 de 
l’apèndix 1). 

i) L’Entitat ha d’ajustar-se als terminis de cobrament establits en els 
contractes pel lloguer de les seues instal·lacions per a la celebració 
d’esdeveniments (apartat 6 de l’apèndix 1). 

En l’apèndix 2 s’inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en l’informe de l’exercici anterior i d’aquelles 
que cal reiterar en aquest Informe. 
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APÈNDIX 1. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LA REVISIÓ FINANCERA 

1.  Normativa i grau d'aplicació 

CulturArts és una entitat de dret públic de les previstes en l'article 3.2.d) 
de l'LHP, denominació que s'expressa en l'article 1.1 del ROF de l'Entitat, 
tot i que es fa esment a la derogada Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana. En aquest context, seria recomanable que es 
modifiqués el ROF i s'adaptés a la normativa vigent, analitzant les 
conseqüències que l'entrada en vigor de la dita Llei ha tingut en el 
funcionament de CulturArts. 

En el sentit expressat, en relació amb les disposicions recollides en el 
ROF de CulturArts, interessa ressaltar les circumstàncies següents que 
s'han posat de manifest en la fiscalització realitzada: 

- En l'article 19.2 del ROF s'estableix que la comptabilitat s'ajustarà a 
les normes aplicables a les entitats de dret públic de la Generalitat, 
tot i que la Intervenció General no ha concretat les normes de 
comptabilitat que ha d'aplicar l'Entitat, d'acord amb l'article 126 de 
l'LHP. 

- S'ha comprovat que CulturArts no disposa d'un auditor intern, tal 
com disposa l'article 11 del ROF, amb les funcions establertes en 
l'article 9 del Decret-Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de 
Mesures Urgents de Règim Econòmic i Financer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, que exercirà les seues funcions amb 
independència en el si de l'ens i informarà el Consell de Direcció. 

CulturArts no ha comptabilitzat ni quantificat els interessos de demora 
meritats i pendents de pagament al tancament de l'exercici, per 
incompliments del termini de pagament de les obligacions, en 
compliment del que disposa l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. En conseqüència, es desconeix l'impacte 
que l'esmentada quantificació dels interessos podria tenir en el compte 
de pèrdues i guanys de 2015. No obstant això, hem comprovat que en 
l'exercici 2015 s'ha reduït de forma notable el període mitjà de pagament, 
que ha passat a ser de 41 dies, quan en l'exercici 2014 era de 208 dies. 
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2. Ingressos de CulturArts 

En el quadre següent es mostra el desglossament per conceptes de la 
totalitat dels ingressos de l'exercici de 2015, comparats amb els de 
l'exercici de 2014. 

Quadre 1: Ingressos 

TÍTOL 
Saldo a 

31/12/2014 
Saldo a 

31/12/2015 
Diferència % 

Vendes de mercaderies 12.784 13.426 642 5,0% 

Prestacions de serveis 1.631.915 2.221.443 589.528 36,1% 

Subvencions oficials a l'explotació 371.666 490.169 118.503 31,9% 

Altres subvencions a l'explotació 3.400 7.274 3.874 113,9% 

Subvencions de capital traspassades 1.581.615 895.611 -686.003 -43,4% 

Ingressos per arrendaments 50.593 18.926 -31.667 -62,6% 

Ingressos per drets d'autor 1.464 0 -1.464 - 100,0% 

Ingressos comissió vendes 22.741 0 -22.741 - 100,0% 

Ingressos per serveis diversos 46.552 144.943 98.391 211,4% 

Ingressos de crèdits a llarg termini 896 511 -385 -43,0% 

Altres ingressos financers 7.529 0 -7.529 - 100,0% 

Ingressos extraordinaris 67 31.431 31.364 - 

Provisió d'existències aplicada 0 566.422 566.422 - 

Provisió per a insolvències de tràfic aplicada 0 287.887 287.887 - 

TOTAL 3.731.222 4.678.043 946.822 25,4% 

Com es pot observar en el quadre anterior, els ingressos en 2015 s'han 
incrementat en 946.822 euros, import que representa un percentatge 
d'increment del 25,4% respecte a l'exercici anterior. En aquest increment 
ha de tenir-se en compte l'aplicació de les provisions d'existències i de 
les insolvències de tràfic, així com l'augment en 589.528 euros en els 
ingressos per prestació de serveis. 

Cal indicar que l'Entitat no disposa de procediments interns normalitzats 
en l'àrea d'ingressos, circumstància rellevant, ja que CulturArts és el 
resultat de la fusió de diverses entitats, com a conseqüència del que 
disposa el Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional. En aquest context, es considera que l'aprovació d'uns 
procediments interns en l'àrea d'ingressos, contribuiria a garantir una 
homogeneïtzació en el funcionament dels diferents centres que 
conformen actualment CulturArts. 
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En el mateix sentit, CulturArts tampoc no té uns procediments 
normalitzats de control intern en l'àrea d'ingressos, que haurien de ser 
desenvolupats per l'auditor intern, que preveu l'article 11 del ROF, que 
no ha estat nomenat per l'Entitat. Per tant, el control en l'àrea 
d'ingressos es limita al que es pot fer en l'informe anual de la Intervenció 
General i el que realitza la pròpia Sindicatura de Comptes. 

3. Import net de la xifra de negocis 

En el quadre següent es presenta el desglossament per conceptes del 
saldo de l'import net de la xifra de negocis en l'exercici fiscalitzat i en 
l'anterior. 

Quadre 2: Import net de la xifra de negocis 

CONCEPTE 
Saldo a 

31/12/2014 
Saldo 

31/12/2015 

Vendes de mercaderies 12.784 13.426 

Prestacions de serveis 1.631.915 2.221.443 

TOTAL IMPORT XIFRA DE NEGOCIS 1.644.699 2.234.869 

Les vendes de mercaderies es corresponen amb la venda de llibres, CD, 
articles de botigues, imatges d'arxiu, etc. Aquestes vendes no 
representen un percentatge significatiu de l'import net de la xifra de 
negocis, ja que només representen un 0,6% del total i es produeixen 
fonamentalment en la Llibreria de la Generalitat. 

En el següent quadre es recull el desglossament dels ingressos per 
prestacions de servei en la data de tancament de l'exercici 2015. 
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Quadre 3: Ingressos per prestació de serveis 
 

CONCEPTE 
Saldo 

31/12/2015 

Taquilles teatres 872.647 

Taquilla Sala Berlanga 40.903 

Taquilla Festival d'Estiu 80.772 

Taquilles TP Castelló 324.755 

Taquilles Auditori Castelló 369.500 

Taquilla Filmoteca d'Estiu 44.579 

Actuació unitats artístiques cor GV 124.862 

Actuació unitats artístiques ballet GV 80.739 

Ingressos por restauració 133.495 

Patrocinis 108.302 

Altres conceptes 40.889 

PRESTACIONS DE SERVEIS 2.221.443 

El concepte de taquilles teatres, inclou els ingressos per la venda 
d'entrades dels teatres Principal i Rialto, que constitueixen el 39% dels 
ingressos totals de l'import net de la xifra de negocis de l'exercici 2015. 

El procés de la venda d'entrades es pot fer en les taquilles dels teatres, 
per internet o per telèfon, i és diferent la forma en què es comptabilitzen 
els ingressos en cada un d'aquests supòsits, d'acord amb els següents 
procediments: 

- En el cas de venda d'entrades en les taquilles dels teatres, el mateix 
dia de la venda es comptabilitza l'ingrés anticipat, amb el 
desglossament de la part que correspon a cada obra. A continuació, 
s'ingressa en el compte corrent, arxivant el comprovant signat, 
juntament amb l'enquadrament de caixa. D'aquesta manera, queda 
comptabilitzat l'ingrés anticipat el mateix dia que es compra en 
metàl·lic l'entrada en taquilla i es segella tant l'enquadrament de 
caixa com el comprovant corresponent, indicant que queda 
comptabilitzat el mateix dia i el número de registre comptable. 

- Per a la resta d'entrades venudes, l'empresa encarregada de la 
venda remet a CulturArts el total recaptat per cada setmana, 
desglossat segons obra i segons el canal de compra. Juntament amb 
aquesta llista, s'adjunta la factura per les comissions per vendes, 
signada i segellada per l'Entitat, que es descompten de la 
recaptació, de manera que la transferència que realitza l'empresa 
és per l'import recaptat menys l'import de les comissions. A 
aquestes fulles, s'adjunta també el comprovant bancari de la 
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transferència a favor de CulturArts. Amb tot això, el full amb la 
recaptació es segella i s'hi anota la data de comptabilització i el 
número de registre comptable, de la mateixa manera que en el cas 
de les entrades en metàl·lic. 

En un dia de representació, s'extrau una llista del nombre d'entrades 
venudes i el total de vendes desglossat per canal de venda i forma de 
pagament. Aquest document se signa també, donant el vistiplau i es 
segella amb un número de registre d'entrada i amb el número de registre 
comptable. És en aquest moment quan els ingressos anticipats són 
comptabilitzats i passen a registrar-se en el compte d'ingressos 
corresponent. 

En la revisió dels procediments desenvolupats per CulturArts relacionats 
amb els ingressos per prestació de serveis s'han posat de manifest les 
següents circumstàncies que interessa ressaltar: 

- El pla d'activitats va ser aprovat pel Consell de Direcció de l'Entitat 
en sessió realitzada el dia 30 de desembre de 2014, tal com estableix 
l'article 6.b) del ROF. No obstant això, hem comprovat que s'han 
efectuat modificacions en el pla d'activitats sense que el Consell de 
Direcció les haja aprovades, incomplint el que disposa l'esmentat 
precepte legal. 

- CulturArts tenia inicialment tres contractes amb diferents 
empreses per a la venda d'entrades, un a cada província. En juliol 
de 2014 va vèncer el contracte amb l'empresa que prestava servei a 
la província de Castelló i es va adjudicar a l'empresa que presta el 
servei a la província d'Alacant. 

 Es té constància que la finalització del contracte amb l'empresa que 
presta el servei a la província de València s'ha produït en el mes de 
setembre de 2016. En aquest context es considera convenient que 
CulturArts formalitze un únic contracte amb una empresa que 
preste el servei a tota la Comunitat, oferint unes condicions iguals 
per a cada un dels recintes que posseeix l'Entitat i procurant unes 
condicions econòmiques més avantatjoses. 

La previsió d'ingressos per vendes d'entrades de CulturArts apareix 
recollida en la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici 2015, en què es qualifiquen com a preus 
públics. En l'article 24 de l'LTPP i en l'article 1 del DPPG es disposa que 
tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries 
que se satisfacen per la prestació de serveis o la realització d'activitats 
efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests 
serveis o activitats pel sector privat, siguen de sol·licitud voluntària per 
part dels administrats. 
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En la revisió d'una mostra d'ingressos per prestació de serveis s'ha 
comprovat que l'import assignat per CulturArts per al preu de les 
entrades, s'inclou en el contracte amb la companyia que realitza 
l'espectacle, sense que s'haja ajustat als procediments per a 
l'establiment o modificació dels preus públics, ni s'haja justificat de cap 
manera la seua quantia, ni s'hi hagen establit controls específics. En 
aquest context, cal posar de manifest les circumstàncies següents: 

- No existeix cap document que justifique que els preus públics 
cobrisquen, com a mínim, els costos econòmics originats per la 
realització de les activitats, o la concurrència de raons socials, 
benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellen, que 
permeten assenyalar preus públics que resulten inferiors als 
esmentats paràmetres, d'acord amb l'article 25 de l'LTPP i l'article 2 
del DPPG. 

- La quantia dels preus públics no s'ha realitzat per una ordre de la 
Conselleria de la qual depenga CulturArts i a proposta d'aquesta o 
bé directament per l'Entitat, amb l'autorització prèvia de la 
Conselleria de la qual depèn, d'acord amb l'article 26.1 de l'LTPP i 
l'article 3.1 del DPPG. 

- CulturArts no ha elaborat les preceptives memòries 
economicofinanceres que han d'acompanyar les propostes 
d'establiment o modificació de la quantia de preus públics, 
justificant el seu import i el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents, conforme disposa l'article 26.2 de l'LTPP i l'article 3.2 
del DPPG. 

- No tenim constatació que CulturArts actualitze anualment la 
quantia dels preus públics en funció de l'evolució dels costos 
econòmics dels serveis o activitats, de manera que es cobreixen 
com a mínim aquests costos, en compliment del que preveu 
l'article 4.1 del DPPG. 

CulturArts, ha elaborat una memòria d'activitats en la qual s'esmenten 
totes les activitats realitzades en l'exercici 2015, però sense entrar a 
valorar el grau de satisfacció assolit, en comparació amb les realitzades 
l'any anterior o amb el cost de la programació. En aquest context, es 
considera necessari que es millore el contingut de la memòria, oferint 
més informació en el sentit exposat. 

4.  Subvencions oficials a l'explotació 

Les subvencions oficials a l'explotació representen el quart concepte més 
rellevant en els ingressos de CulturArts en l'exercici 2015, havent arribat 
a un total de 490.169 euros. 
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S'ha revisat una mostra de les principals subvencions rebudes, que 
representen un 64,7% del total, i hem comprovat que els imports que 
figuren en el compte de pèrdues i guanys es corresponen, de forma 
raonable, amb les subvencions oficials a l'explotació percebudes per 
l'Entitat. 

5.  Subvencions de capital traspassades a resultats 

L'import de les subvencions de capital traspassades a resultats en 
l'exercici 2015 va ser de 895.611 euros, xifra que va comportar una 
reducció del 43,4%, respecte a la registrada en l'exercici anterior, que es 
pot desglossar de la manera següent: 

- Un import de 746.060 euros es correspon amb la dotació a 
l'amortització de l'exercici 2015 de tot l'immobilitzat que està 
subvencionat al 100%, en el qual no s'inclou el Projecte Cultural de 
Castelló, en el qual es traspassa la subvenció en virtut de 
l'amortització. 

- La xifra de 124.944 euros correspon a la part del Projecte Cultural de 
Castelló que està subvencionat, que en aquest supòsit no és el 
100%. 

- La resta de l'import, que puja a 24.607 euros, correspon a 
l'amortització del dret d'ús de l'edifici de Paterna procedent de 
l'IVAC, que es detalla a l'apartat 6 de la memòria dels comptes 
anuals. 

En el marc de la fiscalització realitzada s'ha revisat la documentació 
suport de la comptabilitat i hem comprovat que aquesta ha sigut 
adequada. 

6. Ingressos per serveis diversos 

El concepte d'ingressos per serveis diversos correspon, bàsicament, al 
lloguer de les instal·lacions de CulturArts per a realitzar esdeveniments. 
Els ingressos per aquest concepte en l'exercici 2015 van ser de 144.943 
euros, mentre que en l'exercici anterior van ser de 46.552 euros. 

S'ha revisat una mostra dels principals moviments d'aquest compte i 
s'ha posat de manifest, igual que s'ha comentat en relació amb la venda 
d'entrades, que no hi ha cap regulació específica que determine la 
quantia d'aquests ingressos, que tenen la consideració de preus públics, 
llevat que es tracte de taxes, si es refereixen al lloguer de béns de domini 
públic. En aquests supòsits el preu fixat es recull en cada un dels 
contractes que se signen, sense que es trobe justificat en cap document. 

Es considera necessari que l'Entitat regule aquests preus públics i les 
condicions de contractació de les seues instal·lacions, en el sentit 
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exposat en l'apartat 3 d'aquest apèndix, referit als preus per les entrades 
d'espectacles, i han de complir els mateixos requisits que per a aquests 
s'estableixen en l'LTPP i el DPPG. 

D'altra banda, en la revisió dels moviments del compte en què es 
registren aquests ingressos, s'ha comprovat que en les factures revisades 
no s'ha respectat el termini de cobrament estipulat en el contracte. 

7.  Provisions aplicades 

CulturArts ha aplicat, a 31 de desembre de 2015, provisions d'existències 
per 566.422 euros i provisions per insolvències de tràfic per una quantia 
de 287.887 euros. 

El saldo de provisions per insolvències de tràfic, sorgeix pel cobrament 
de deutes pendents que CulturArts va aprovisionar en 2014. En l'exercici 
2015 i com a conseqüència del cobrament d'alguns d'aquests crèdits 
donats de baixa, s'han comptabilitzat aquests ingressos per 287.887 
euros. Hem comprovat que la seua comptabilització ha sigut adequada. 

Quant als ingressos per l'aplicació d'existències per import de 566.422 
euros, es correspon amb l'anul·lació del saldo inicial del compte 390, 
"Deteriorament d'existències", que té la seua contrapartida amb el 
registre comptable pel qual es doten les existències de 2015, en el 
compte 693, "Pèrdues per deteriorament d'existències", que representen 
la pràctica totalitat de les existències a 31 de desembre del 2015. 
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APÈNDIX 2. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

En data 14 d'abril de 2016 el director general de CulturArts, en un escrit 
dirigit a la síndica de Comptes, va detallar les mesures que s'havien 
adoptat per a millorar, optimitzar i regularitzar la gestió de l'Entitat, en 
atenció als informes de la Sindicatura de Comptes i de la Intervenció 
General de la Generalitat. 

Amb independència de les consideracions expressades en l'esmentat 
escrit, en el marc de la fiscalització realitzada s'ha comprovat el grau 
d'implementació de les recomanacions recollides en l'informe de la 
Sindicatura de Comptes de l'exercici anterior i es considera necessari 
reiterar les següents recomanacions: 

a) CulturArts s'ha d'ajustar als terminis de pagament de les 
obligacions que estableix l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

b) En els supòsits en què es meriten interessos de demora que es 
troben pendents de pagament al tancament de l'exercici com a 
conseqüència de l'incompliment del termini de pagament de les 
obligacions, CulturArts ha de comptabilitzar-los adequadament. 

c) L'Entitat ha de procurar aprovar anualment la massa salarial 
establida per la Direcció General de Pressupostos i, al mateix temps, 
s'ha d'ajustar al caràcter limitador dels crèdits consignats en el 
capítol destinat a despeses de personal, establit en l'article 6.3 del 
Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial 
i Fundacional. 

d) És imprescindible que els expedients de contractació que es 
tramiten per la via d'urgència compten amb una declaració 
motivada que justifique que es dóna aquesta circumstància, a fi 
d'atendre una necessitat inajornable o siga necessari accelerar 
l'adjudicació dels quals per raons d'interès públic. 

e)  CulturArts ha de documentar formalment la cessió dels terrenys on 
s'ubica el Palau de Congressos de Peníscola, promovent totes les 
actuacions que estiguen al seu abast. 

f) L'Entitat ha d'elaborar manuals o instruccions internes que detallen 
les comprovacions que s'han de dur a terme durant tot el procés de 
concessió i justificació de les subvencions. 

g) Es recomana que s'òmpliga l'espai habilitat en els documents 
comptables per reflectir-ne la comptabilitat. 
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h) En les signatures d'autorització dels documents comptables s'ha de 
fer constar la identitat i el càrrec de les persones que en donen la 
conformitat, així com la data en què es formalitza. 

i) Cal que en les factures es faça constar la data de conformitat dels 
serveis prestats. 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 
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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. 



Entitat d'Infraestructures de la Generalitat. Exercici 2015 

78 

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 



Entitat d'Infraestructures de la Generalitat. Exercici 2015 

95 

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. 
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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 



Entitat d'Infraestructures de la Generalitat. Exercici 2015 

110 

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 



Entitat d'Infraestructures de la Generalitat. Exercici 2015 

121 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

V.  ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
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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 de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana (d’ara en avant EPSAR o l’Entitat), que 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 la data expressada, i s’adjunten 
íntegrament en l’annex I d’aquest Informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS EN RELACIÓ AMB ELS 
COMPTES ANUALS 

Els administradors són els responsables de formular els comptes anuals 
adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats d’EPSAR, conformement amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable, que s’identifica en la nota 2 
de la memòria dels comptes anuals, i del control intern que consideren 
necessari per a permetre preparar els comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els dits comptes anuals van ser formulats pel gerent d’EPSAR el 30 de 
març de 2016 i aprovats pel Consell d’Administració el 28 de juny de 
2016. Aquests comptes anuals es van presentar a la Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), 
conformement a la normativa d’aplicació, el 29 de juny de 2016, 
juntament amb l’informe d’auditoria dels comptes anuals, que d’acord 
amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, 
realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració 
d’una firma privada d’auditoria. En aquest informe s'emet una opinió 
favorable. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre els comptes anuals adjunts i, si s'escau, formular conclusions 
sobre si les operacions revisades s'adeqüen a la legalitat, basada en la 
fiscalització realitzada. Amb aquesta finalitat, hem portat a terme el 
treball conformement amb els Principis fonamentals de fiscalització de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Els dits principis 
exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments d’ètica, així com 
planificar i executar l’auditoria a fi d’obtenir una seguretat raonable que 
els comptes anuals estan lliures d’incorreccions materials. 
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Una auditoria requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes 
anuals, deguda a frau o error. A l’hora d’efectuar les dites valoracions del 
risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant perquè l’Entitat 
formule els comptes anuals, a fi 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 conjunt. 

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

4. OPINIÓ 

En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera d'EPSAR a 31 de desembre de 2015, així com els resultats i 
fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual acabat en la dita data, 
conformement amb el marc normatiu d’informació financera que hi és 
d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que 
s’hi contenen. 

5. PARÀGRAF D’ÈMFASI 

Cridem l’atenció pel que fa al que assenyala la nota 2 de la memòria dels 
comptes anuals, que explicita que la gestió de l’Entitat continuarà en un 
futur previsible, si bé serà necessària la continuïtat del suport financer 
de la Generalitat i la generació de recursos suficients per atendre els 
passius existents i assegurar la continuïtat de les operacions. 

Cridem així mateix l’atenció sobre el dèficit del capital circulant o fons 
de maniobra negatiu que presenta EPSAR al tancament de l'exercici que 
puja a 205.599.633 euros, derivat de l'elevat endeutament de l'Entitat per 
a finançar les instal·lacions tècniques que gestiona. En aquest sentit, des 
de l'exercici de 2012, mitjançant els mecanismes de finançament 
acordats entre la Generalitat i l'Estat, s'han atès distints venciments de 
deutes d'EPSAR que, al tancament de 2015, segons la nota 8.7 de la 
memòria dels comptes anuals, presenten un saldo de 232.418.970 euros. 

En compliment del que s’indica en l’Acord del Consell de 30 de maig de 
2013, aquest deute es troba comptabilitzat dins de l’epígraf de “Deutes 
amb empreses del grup i associats a curt termini”. Segons el mateix 
Acord, també s’estableix que si, arribat el venciment d’aquest no se 
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salda, es produirà la renovació automàtica i no es meritaran interessos 
pel deute esmentat. 

No considerar el deute amb la Generalitat com de curt termini en 
l'epígraf descrit implicaria per a l'Entitat presentar un superàvit de 
capital circulant o fons de maniobra positiu per un import de 26.819.337 
euros. 

Les qüestions exposades en paràgrafs anteriors no modifiquen la nostra 
opinió. 

6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D'ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I DIVERSOS ASPECTES DE CONTROL INTERN 

D'acord amb el que hem indicat en l'apartat 3, hem comprovat 
l'adequació a la legalitat de les operacions revisades, basada en la 
fiscalització efectuada. En aquest sentit cal indicar que no s'han posat de 
manifest incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics. 

Quant als procediments de control intern de l'Entitat, destaquem com a 
aspecte més significatiu que els relatius a la gestió del cànon de 
sanejament en les seues diverses fases (liquidació, facturació, 
cobrament, inspecció), així com els corresponents al seu registre 
comptable, presenten determinades insuficiències. Això dificulta 
l'adequat seguiment i verificació dels imports reflectits en el 
corresponent epígraf del compte de pèrdues i guanys de l'exercici amb 
els que sorgeixen dels diversos documents que suporten el procés de 
gestió del cànon. 

En l'apèndix 1 s'amplien aquests aspectes i s'inclou un detall d'altres 
observacions i troballes que, si bé no afecten la conclusió, considerem 
que poden resultar d'interès als destinataris o usuaris del present 
Informe de fiscalització. 

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 següents: 

a) En els convenis signats amb altres entitats, s'ha de considerar 
sempre l'equilibri de les obligacions economicofinanceres entre les 
parts i fixar la durada d'acord amb les condicions pactades. 

b) Revisar i analitzar la inclusió en els plecs de criteris, subcriteris i 
limitacions, tant en la part tècnica com en l'econòmica, que poden 
dificultar tant la concurrència en la licitació com la valoració 
tècnica i l'adequat seguiment de les actuacions. 
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c) Aplicar a la selecció de personal els principis de transparència i 
publicitat (article 55 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat Públic), de tal manera que s'afavorisca la concurrència, 
i es deixe evidència en l'expedient de la valoració dels mèrits i de 
les diverses fases del procés selectiu. 

d) Revisar i, si escau, efectuar les correccions valoratives pertinents, 
abans del tancament de cada exercici, per als deutes antics i de 
dubtós cobrament, de manera que els actius de l'Entitat mostren el 
seu valor raonable. 

 L’Entitat en al·legacions indica que el 2016 s’han iniciat les 
actuacions pertinents amb els deutors per a cobrar aquests deutes 
o, si és el cas, dotar les oportunes provisions. 

e)  Millorar el control intern de tresoreria mitjançant l'adequada 
segregació de funcions entre l'administració de caixa i els bancs i el 
registre comptable de les operacions de tresoreria. 

 Quant a això, l’Entitat assenyala en al·legacions que la insuficiència 
de mitjans personals que pateix fa inviable complir aquesta 
recomanació, ja que no té el personal mínim suficient necessari per 
tal que es puguen segregar aquestes funcions 

f)  Adequar la plantilla de l'Entitat al volum de la seua activitat, 
especialment pel que fa al manteniment i control de les 
instal·lacions de depuració, així com l'activitat derivada de la gestió, 
recaptació i inspecció del cànon. 

 En al·legacions, l’Entitat ens informa de l’acord adoptat pel Consell 
d’Administració amb data 30 de març de 2016 de donar suport a les 
pretensions de l’EPSAR quant a la nova RLT amb increment de massa 
salarial de 150.000 euros, i a la sol·licitud d’augment de plantilla 

En l'apèndix 2 s'inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en l'informe de l'exercici anterior. 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS I TROBALLES QUE NO AFECTEN LES 
CONCLUSIONS PEL QUE FA AL COMPLIMENT DE LA 
LEGALITAT I ALTRES ASPECTES DE CONTROL INTERN 

Relacionades amb el compliment de requeriments legals 

a) Igual que en exercicis anteriors, l'Entitat registra en la seua 
comptabilitat els interessos de demora només quan són reclamats 
pel contractista i els deutes, ja han estat pagades, en lloc de fer-ho 
per la totalitat del deute vençut, comptant des del dia posterior al 
del venciment del termini, tal com s'estableix en la legislació 
aplicable. Com a conseqüència d'això, només ha registrat despeses 
en l'exercici per import de 91.469 euros. 

No obstant això, aquest import no comprèn la totalitat dels 
interessos de demora meritats pels deutes pagats en l'exercici 2015 
ni els meritats pels deutes que, al tancament de l'exercici, estaven 
vençuts però pendents de pagament. 

L'estimació efectuada per aquesta Institució comportaria un 
augment de les despeses registrades per aquest concepte per 
import, d'almenys, 293.019 euros dels quals 3.516 euros 
corresponen a exercicis anteriors. 

b) La revisió d'expedients de finançament ordinari de les instal·lacions 
de depuració d'aigües residuals, ha posat de manifest 
incompliments en els terminis de sol·licitud del finançament i de 
presentació de la documentació necessària per part de l'empresa 
explotadora de la instal·lació, excessiva dilació en l'emissió dels 
informes tècnics necessaris per a l'aprovació, si escau, de les 
justificacions de despeses presentades, i problemes en la 
recuperació dels excessos de finançament, especialment quan es 
realitzen mitjançant les autoliquidacions del cànon de sanejament. 

c) La revisió d'un conveni d'explotació d'infraestructures per a la 
reutilització d'aigües depurades presenta una durada superior al 
termini de la concessió administrativa obtinguda (25 anys). 

Així mateix, mitjançant aquest conveni s'espera la 
recuperació/amortització de la inversió realitzada, l'import de la 
qual no ve quantificat en el dit conveni ni en els informes que 
l'acompanyen, raó per la qual no és possible pronunciar-se sobre la 
raonabilitat de les estimacions realitzades i el preu fixat, tenint en 
compte, igualment, la reducció del termini que es preveu. 

d) El plec que hem revisat i que regeix la contractació per a 
l'explotació dels EDAR conté, igual que en exercicis anteriors, 
nombrosos condicionants o limitacions en els criteris d'adjudicació, 
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tant tècnics com econòmics, que el seu no compliment implica 
l'exclusió del procediment de selecció. 

Per a la valoració de l'oferta econòmica s'estableixen en el plec dos 
trams clarament diferenciats de ponderació en funció de la mitjana 
aritmètica de les ofertes. Els trams depenen del nombre de 
licitadors que hagen superat la fase de valoració tècnica, d'un 
interval sobre aquesta mitjana i d'altres limitacions, i, en 
conseqüència, no es respecta la proporcionalitat directa de les 
baixes ofertades sobre l'import de licitació. 

La imposició de tal nombre de limitacions, tant en la valoració de 
les propostes tècniques com de l'oferta econòmica, dificulta en 
excés la valoració i redacció dels respectius informes tècnics sobre 
les ofertes presentades, així com l'adequat seguiment i la verificació 
de la correcció. 

Tanmateix, els càlculs efectuats per aquesta Institució aplicant els 
criteris de proporcionalitat en les ofertes econòmiques, i respectant 
les puntuacions assignades per l'Entitat en els criteris tècnics, 
comporten l'elecció del mateix adjudicatari del contracte. 

Relacionats amb altres aspectes de control intern 

e) Cànon de sanejament: 

- No obstant això, atès que l'Entitat no disposa d'informació 
sobre aquest consum, la comptabilització de l’import la 
realitza l’EPSAR per mitjà de les dades que li subministra el 
substitut del contribuent (empreses o entitats 
subministradores) seguint les pautes o períodes de presentació 
dels models de facturació corresponents. 

Atès que el cànon facturat per les entitats subministradores 
no ha de ser necessàriament equivalent al cànon meritat 
segons el consum, la comptabilitat no recull tots els ingressos 
meritats en l'exercici. 

- La normativa que regula la gestió del cànon de sanejament 
(recurs tributari de la Hisenda Pública de la Generalitat) 
continua presentant les mateixes insuficiències que posaven 
de manifest els nostres informes d'exercicis anteriors. 
Insuficiències que fan referència tant a la gestió del cànon 
com a la seua comptabilitat, especialment per l'admissió 
encara de la presentació de documents en suport paper. 

Igualment, el model d'autoliquidació per al cobrament en els 
subministraments de xarxa no informa de les factures per 
cànon que s'està liquidant, i inclou el seu import de forma 
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global. Aquesta qüestió dificulta conciliar els imports facturats 
per cànon amb els ingressos rebuts, així com realitzar una 
gestió de cobrament eficaç. 

- D'altra banda, com a conseqüència de l'inadequat disseny de 
les aplicacions informàtiques, comptable i de gestió del cànon, 
el registre comptable de les operacions es realitza per 
procediments no automatitzats que dificulten en alguns casos 
el seu seguiment i conciliació posterior. 

 En aquest sentit, l’Entitat ens indica en al·legacions que s’estan 
realitzant actuacions que tendeixen a la seua progressiva integració 
de forma que es reduïsca paulatinament el tractament manual de la 
informació i se substituïsca per procediments automatitzats. 

- D'acord amb el funcionament, gestió i registre del cànon, no és 
possible determinar l'antiguitat del deute registrada 
comptablement, el deteriorament comptable del qual respon a 
estimacions globals realitzades. 

- El registre comptable de l'emissió de les liquidacions per 
autoconsum es realitza per imports globals i nets de les 
anul·lacions i baixes produïdes fins al moment de la seua 
comptabilització, i no permet conèixer el detall dels deutors ni 
l'antiguitat dels deutes per aquest concepte. 

- Addicionalment, cal assenyalar que en juny de 2005 es van 
deixar d'exercir les funcions de control d'instal·lacions i 
funcionament de comptadors o altres mecanismes de mesura 
directa d'autoconsums d'aigua en l'àmbit territorial de les tres 
províncies, de manera que els imports de les liquidacions 
d'autoconsums facturades depenen exclusivament de la 
quantitat d'aigua consumida comunicada pels propis 
subjectes passius, sense que hi haja verificació ni control de la 
seua raonabilitat per part d'EPSAR. 

Referent a això, l'Entitat ens informa que dins del pla de 
control tributari per a 2016 i, seguint la recomanació de la 
Sindicatura, s'ha reprès amb mitjans propis el control 
d'aquests subministraments. 

- A tot això, caldria afegir la insuficiència de mitjans 
materials i humans amb què compta l'Entitat, que no 
permet controlar i verificar adequadament la informació 
facilitada en els diferents models que s'han de presentar 
al llarg de cada exercici, situació que incideix en la 
fiabilitat de les dades comptables i de gestió. 
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Totes les situacions descrites en paràgrafs anteriors es defineixen 
com a riscos de control que incideixen directament en la 
probabilitat de comissió d'errors. Aquestes circumstàncies 
influeixen en la fiabilitat de la informació disponible, fent 
aconsellable l'anàlisi i la modificació, si escau, tant de la normativa 
vigent com dels procediments aplicats. Així mateix, resulta 
convenient elaborar interfícies que permeten connectar les 
aplicacions informàtiques comptable i de gestió del cànon. 

Quant a això, EPSAR ens ha indicat que, des de finals de 2015 està 
treballant en el Portal Tributari del Cànon de Sanejament. Aquesta 
aplicació web permetrà la presentació de totes les declaracions i 
autoliquidacions que es deriven de l'aplicació del cànon de 
sanejament, la recepció d'avisos i comunicacions, la consulta de les 
obligacions tributàries i el seu compliment, la recepció de 
notificacions i, si fos possible, el pagament. 

Amb aquest propòsit ja s'han mantingut reunions amb el 
Departament de Sistemes de la Informació i amb la Subdirecció de 
l'IVAT, i es té previst licitar en 2016 la contractació de l'assistència 
tècnica que elabore l'aplicació web. 

f) Com en exercicis anteriors, s'ha sol·licitat informació als assessors 
jurídics i fiscals de l'Entitat –entre els quals a l'Advocacia General 
de la Generalitat–  perquè ens informaren de la situació de possibles 
litigis o contingències. La informació facilitada per l'Advocacia en 
relació amb els litigis és escassa, esquemàtica i no inclou els 
imports ni el detall sobre les resolucions (a favor o en contra), raó 
per la qual no és possible deduir ni valorar el risc que se'n deriva. 

Per la seua banda, la informació rebuda referent a EPSAR no s'ajusta 
estrictament al que li hem sol·licitat (litigis en vigor o resolts durant 
l'exercici). Així mateix, en la seua anàlisi s'han observat certes 
deficiències i duplicitats que hem posat en coneixement de l'Entitat 
perquè se solucionen. Quant a això, l’EPSAR ens comunica en 
al·legacions que a partir de la data actual lliuraran a la Sindicatura 
l’Informe en els termes que ens han indicat. 

Per tot això, no ens ha estat possible efectuar una adequada 
conciliació de la informació subministrada per les dues fonts, 
l'Advocacia i EPSAR. 

Altres aspectes 

L'Entitat, amb data 8 de juny de 2016, ha emès un informe en què 
resumeix i analitza el finançament de determinades actuacions dutes a 
terme per EPSAR en exercicis anteriors que, segons la legislació vigent, 
no eren susceptibles de ser finançades amb el cànon de sanejament, i 
que van ser registrades en l'immobilitzat de l'Entitat o bé imputades a 
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despeses corrents, per un import global de 148.751.395 euros. D'aquest 
import, l'Entitat estima que amb el cànon de sanejament, no podran ser 
recuperats, almenys, 120.024.272 euros. 

Segons aquest informe, aquest import té una incidència directa en el 
grau d'endeutament de l'Entitat i en la generació del dèficit de capital 
circulant o fons de maniobra negatiu que presenta EPSAR al tancament 
de l'exercici. 
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APÈNDIX 2. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE L'EXERCICI 
ANTERIOR 

L’EPSAR, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 2 de 
juny de 2016, ha traslladat les mesures adoptades o, en el seu cas, les 
raons per a no poder adoptar-les, a fi d’atendre les incidències que posa 
de manifest l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, que han sigut 
objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. No s’hi inclouen 
aquelles recomanacions que han esdevingut inaplicables per qualsevol 
motiu. 

Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d’exercicis anteriors: 

a) El control intern de tresoreria hauria de millorar-se mitjançant la 
segregació adequada de funcions entre la gestió de caixa i bancs i el 
registre comptable de les operacions de tresoreria. 

 Com hem indicat en l’apartat 7.e) d’aquest Informe, l’Entitat indica 
que la insuficiència de mitjans personals que pateix fa inviable 
complir aquesta recomanació. 

b) Adequar la plantilla de l’Entitat al seu volum d’activitat, en especial, 
pel que fa al manteniment i el control de les instal·lacions de 
depuració, així com l’activitat derivada de la gestió, recaptació i 
inspecció del cànon. 

 Com indiquem en l’apartat 7.f) d’aquest Informe, en al·legacions, 
l’Entitat informa de l’acord adoptat pel Consell d’Administració 
amb data 30 de març de 2016 de donar suport a les pretensions de 
l’EPSAR quant a la nova RLT amb increment de massa salarial de 150.000 
euros, i a la sol·licitud d’augment de plantilla. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en 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 es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2016 (PAA2016), ha fiscalitzat el 
compliment, per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, (d'ara 
en avant FGV o l’Entitat), de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels 
fons públics pel que fa a l’activitat contractual desenvolupada durant 
l’exercici 2015. 

En combinació amb la fiscalització de compliment descrita en el paràgraf 
anterior, s’ha portat a terme el control formal de la rendició de comptes i 
el seguiment de les incidències de l’informe anterior, segons el que 
disposen els apartats 4.c) i 8 del PAA2016. 

El marc normatiu que és d’aplicació en matèria de contractació es 
relaciona en el volum IV de l’Informe del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici 2015, Introducció dels informes de les empreses 
públiques. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS D’FGV EN RELACIÓ AMB EL 
COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN LA CONTRACTACIÓ 

La representació dels ens, organismes i entitats del sector públic, en 
matèria contractual, correspon als òrgans que, en virtut de la norma 
legal o reglamentària, tinguen atribuïda la facultat de celebrar contractes 
en els seu nom, que podran delegar o desconcentrar les seues 
competències i facultats en aquesta matèria. 

En l’àmbit d’FGV, els òrgans de contractació són el director gerent i el 
Consell d’Administració, depenent de l’import del contracte, i són també 
responsables d’establir els sistemes de control intern que consideren 
necessaris per garantir que la gestió per FGV de l’activitat contractual es 
realitza conformement amb la normativa d’aplicació. 

D’altra banda, s’inclouen entre les seues responsabilitats la formulació i 
aprovació dels comptes anuals de l’Entitat, de manera que expressen la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats d’FGV, 
d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que hi és 
d’aplicació, que s’identifica amb la nota V.2 de la memòria de l’Entitat, i 
del control intern que consideren necessari per a permetre la preparació 
dels esmentats comptes lliures d’incorrecció material, deguda a frau o 
error. 

Els comptes anuals d’FGV de l’exercici 2015, que s’adjunten com a annex 
I a aquest Informe, van ser formulats pel director gerent de l’Entitat el 15 
de març de 2016, aprovats pel Consell d’Administració el 22 de març, i 
presentades a la Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
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Generalitat, conformement a la normativa d’aplicació, el 29 de juny de 
2016, juntament amb l’informe d’auditoria de comptes anuals previst en 
l’article 120.3 de la Llei d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental 
i de Subvencions (LHPSPIS). 

3.  RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió, basada en la 
fiscalització efectuada, sobre si l’activitat contractual d’FGV durant 2015 i 
la informació reflectida en els comptes anuals del dit exercici són 
conformes en tots els aspectes significatius amb les normes aplicables. 

Per fer-ho, hem portat a terme el treball conformement als Principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern  i 
amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Els dits principis exigeixen que complim els requeriments 
d’ètica, així com que planifiquem i executem la fiscalització a fi d’obtenir 
una seguretat raonable per expressar la nostra opinió. 

La revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives i 
l’aplicació dels procediments establits en el Manual de fiscalització  de la 
Sindicatura de Comptes, el compliment dels aspectes rellevants establits 
en la normativa sobre contractació pública. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels 
riscos d’incompliment, deguda a frau o error. 

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

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2015 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació (els números d’expedients són els 
detallats en l’apèndix 1 d’aquest Informe): 

Pel que fa a les instruccions de contractació: 

a) No regulen la publicació de la formalització dels contractes en el 
perfil de contractant, requerida pel Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

b) La justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte es considera 
obligatòria per a contractes l’import del qual siga superior a 10.000 
euros, motiu pel qual no s’han adaptat al que es disposa en l’article 
13.2 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de 
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Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional, que no preveu cap llindar.  

Amb caràcter general en els expedients revisats: 

c) No s’acredita adequadament que l’òrgan de contractació haja 
aprovat els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i 
de prescripcions tècniques (PPT), requerida pels articles 115.4 i 116.1 
del TRLCSP. 

d) No es justifica suficientment l’elecció del procediment ni la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte, 
segons que exigeix l’article 109.4 del TRLCSP. D’altra banda, els 
criteris i la ponderació que se n’ha de fer no figuren en la publicitat 
de la licitació, requerida per l’article 150 del TRLCSP. 

e) Les millores previstes en els expedients 14/138, 15/021 i 15/002 no 
han sigut indicades en els anuncis de licitació, fet que contravé 
l’article 147.2 del TRLCSP. A més, els PCAP no expressen 
adequadament els requisits, límits, modalitats i aspectes del 
contracte sobre els quals s’admeten les millores. 

En determinats expedients de la mostra revisada: 

f) Expedient 15/002. L’informe de necessitats s’ha redactat 
genèricament i sense precisar detalladament, tal com ordena 
l’article 22.1 del TRLCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats 
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les. 

g) Expedient 15/031. Alguns criteris de valoració de les ofertes que 
figuren en els PCAP estan expressats de manera imprecisa. Així, el 
criteri relatiu al termini d’execució no indica com es valorarà la 
reducció ofertada pel que fa al termini previst en els PCAP. El criteri 
d’oferta tècnica tampoc descriu els aspectes concrets per a valorar 
les ofertes. 

 A més, els PCAP atribueixen una puntuació elevada, el 25% de la 
valoració total, al compliment per l’oferta de les característiques 
tècniques requerides pel plec tècnic, però aquest és un aspecte que 
hauria de ser considerat com un requisit i no un criteri de valoració. 

 Cal assenyalar que solament es va presentar una empresa a la 
licitació d’aquest contracte. 

h) S’ha observat el fraccionament indegut de diversos contractes, 
tramitats com a menors, i que, a la vista de les circumstàncies 
concurrents, haurien d’haver-se utilitzat els procediments negociat 
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o obert ajustant-se als principis de publicitat i concurrència i al que 
disposa en l’article 86 del TRLCSP. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pel fets descrits en l’apartat 4 “Fonaments de 
l’opinió amb excepcions”, les activitats realitzades i la informació 
reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2015 en relació amb la 
contractació són conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

6. ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 

En l’apèndix 1 s’inclouen aquelles observacions que no afecten l’opinió, 
juntament amb determinada informació addicional que la Sindicatura 
considera que pot ser d’interés per als destinataris del present Informe. 

7. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables d’FGV (vegeu apartat 2 d’aquest Informe), a més 
d’adoptar les mesures correctores dels fets descrits en l’apartat 4, han de 
tenir en compte les recomanacions que tot seguit s’indiquen per millorar 
la gestió contractual de l’Entitat. 

a) En primer lloc, detallem les recomanacions d’informes anteriors 
que estan pendents d’implantar: 

a.1)  A fi de millorar el contingut de les instruccions de 
contractació, caldria: 

- Utilitzar la signatura electrònica per fer-ne l’aprovació. 

- Definir amb major precisió el seu àmbit d’aplicació. 

- Afegir el BOE, als mitjans de publicitat previstos per als 
contractes subjectes a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, 
sobre Procediments de Contractació en els Sectors de 
l’Aigua, l’Energia, els Transports i els Serveis Postals 
(LSE). 

- Preveure les normes que FGV ha d’aplicar en contractes 
de serveis i subministraments exclosos de l’LSE, l’import 
dels quals se situe entre els 414.000 i els 207.000 euros. 

a.2) A fi de millorar el perfil de contractant: 

- Els documents del procediment de contractació que es 
publiquen en el perfil de contractant s’han de firmar 
electrònicament, per donar el compliment adequat a 
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l’apartat f) de la disposició addicional setzena del 
TRLCSP. 

a.3) En relació amb els expedients de contractació: 

- Adoptar les mesures de gestió necessàries per resoldre 
els aspectes de la tramitació descrits en l’Informe, entre 
les quals destaca la de documentar adequadament la 
resolució de problemes i deficiències en l’execució dels 
contractes, i si és el cas, dels endarreriments en 
l’acabament. 

- Es continua observant que alguns expedients no 
contenen tota la documentació requerida i necessària per 
a fer-ne la tramitació i control. 

b) La següent és una recomanació addicional a les anteriors i que 
deriva de la fiscalització present: 

b.1 Adoptar les mesures necessàries perquè la comunicació de les 
dades al Registre de Contractes de la Generalitat es realitze 
dins del termini previst. 
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APÈNDIX 1: INFORMACIÓ I OBSERVACIONS ADDICIONALS QUE NO 
AFECTEN L’OPINIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

El règim de contractació aplicable a FGV és el corresponent als poders 
adjudicadors que no són Administració Pública, definits en l’article 3.3 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Això representa 
que en la preparació dels contractes FGV haurà de continuar les regles 
establides en l’article 137 del TRLCSP, en tant que en l’adjudicació dels 
contractes s’aplicarà el que s’estipula en l’article 190 per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada i en l’article 191 per als contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. Tot això amb independència de les 
regles generals establides en el TRLCSP que són aplicables a la globalitat 
del sector públic. 

Per la seua banda, la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre Procediments de 
Contractació en els Sectors de l’Aigua, l’Energia, els Transports i els 
Serveis Postals, té per objecte regular el procediment d’adjudicació dels 
contractes d’obres, subministrament i serveis quan contracten 
determinades entitats públiques i privades que operen en els sectors 
d’activitat esmentats. En aquest context és pertinent indicar que FGV té 
la consideració d’entitat contractant a l’efecte de l’LSE, i que l’ha 
d’aplicar, pel que fa a les activitats de posada a disposició o explotació de 
xarxes que presten un servei públic en el camp del transport per 
ferrocarril, en l’adjudicació dels contractes el valor estimat dels quals, 
exclòs l’IVA, siga igual o superior a 5.186.000 euros en el cas de les obres i 
a 414.000 euros quan són subministraments i serveis. 

Quant als contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei 31/2007, es 
regiran per les normes pertinents del TRLCSP, sense que hi siguen 
aplicables les normes que s’estableixen de manera exclusiva per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada. 

2. Instruccions de contractació 

El 23 de juliol de 2008, i en virtut del que disposa l’article 191 del TRLCSP, 
el Consell d’Administració d’FGV va aprovar les instruccions de 
contractació de l’Entitat, de compliment intern obligat. Aquestes 
instruccions van ser modificades el 19 de desembre de 2011, per a 
ajustar-les a les disposicions del Decret Llei 1/2011. 

Les instruccions s’apliquen als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada d’acord amb el TRLCSP i als contractes exclosos de l’LSE, 
indicant els d’obres inferiors a 5.186.000 euros i els de serveis i 
subministraments inferiors a 414.000 euros. 

Com a complement a les instruccions, el director gerent d’FGV va 
aprovar, l’1 d’abril de 2015 una nova norma denominada “procés 
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d’adquisicions”, que va ser ratificada pel Consell d’Administració d’FGV 
en la seua sessió de 3 de setembre de 2015. 

Tal com s’ha indicat en anteriors informes de fiscalització, l’anàlisi 
d’aquestes instruccions posa de manifest determinats aspectes en 
relació amb el compliment de la normativa que hi és d’aplicació, que 
s’han detallat en l’apartat 4 de l’Informe. 

A més a més, per a millorar el contingut de les instruccions de 
contractació, es considera necessari mantenir les recomanacions que 
detallem en l'apartat 7 de l'Informe. 

3. Perfil de contractant 

De la revisió del perfil de contractant, que es troba en la seu electrònica 
de l’Entitat, cal ressenyar els aspectes següents pel que fa al compliment 
de la normativa que el regula: 

a) L’Entitat va incloure en el mes de novembre de 2014 el seu perfil de 
contractant en la Plataforma de Contractació de la Generalitat tal 
com exigeix l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008, per la qual s’aprova 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) No obstant això, tal com es va indicar en l’informe de fiscalització 
de l’exercici 2014, en integració de la dita Plataforma no es van 
incloure els contractes formalitzats amb anterioritat a la data 
d’inclusió. En l’exercici 2015, FGV ha esmenat l’omissió 
d’informació mitjançant la inclusió en el seu perfil de contractant 
dels contractes adjudicats amb anterioritat a la seua incorporació a 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

Addicionalment, per millorar el contingut del perfil, es considera 
necessari mantenir les recomanacions que es detallen en l’apartat 7 de 
l’Informe. 

4. Contractació de l’exercici 2015 

4.1 Subministrament legal d’informació contractual 

A la Sindicatura de Comptes 

La Instrucció aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana el 13 de setembre de 2013, relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del 
sector públic valencià, tant autonòmic com local, regula les obligacions 
següents d’informació: 
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a) L’obligació imposada per l’article 29 del TRLCSP de remetre 
determinada informació dels contractes formalitzats als òrgans de 
control extern. 

b) L’obligació prevista per l’article 40.2 de la Llei de Funcionament del 
Tribunal de Comptes, de remetre relacions anuals certificades de 
contractes. 

La revisió del compliment de les obligacions anteriors ha posat de 
manifest el que segueix: 

a) Pel que fa als contractes formalitzats durant 2015 que superen els 
llindars que indica l’article 29 del TRLCSP. Aquest punt s’ha complit 
en la mostra revisada, excepte en un cas (expedient 14/077). 

b) Pel que fa a les relacions anuals certificades, FGV va complir amb 
aquest precepte aportant certificació de remissió al Registre de 
Contractes de la Generalitat (RCG) de tots aquells contractes que 
han de figurar en la relació anual que s’ha de trametre a la 
Sindicatura de Comptes. 

Al Registre de Contractes de la Generalitat 

Segons la informació obtinguda de l’RCG el 27 de gener de 2016, FGV va 
comunicar que durant l’exercici 2015 es van formalitzar 74 contractes 
(sense considerar els menors) per un import global de 36.975.567 euros 
(IVA exclòs). En el quadre següent es mostra un resum per tipus de 
contractes i procediments d’adjudicació: 

Quadre 1: Contractes formalitzats 

Tipus de 
contracte 

Procediments 
d’adjudicació 

Import formalització 
Nombre 

de contractes 

Obres 

Obert 9.032.049 98,4% 13 92,9% 

Negociat sense publicitat 147.504 1,6% 1 7,1% 

Subtotal 9.179.553 100,0% 14 100% 

Subministram. 

Obert 5.298.952 28,9% 18 48,6% 

Negociat sense publicitat 12.940.457 70,6% 18 48,6% 

Restringit 82.500 0,5% 1 2,8% 

Subtotal 18.321.909 100,0% 37 100,0% 

Serveis 

Obert 7.778.030 82,1% 15 65,2% 

Negociat sense publicitat 506.845 5,3% 7 30,4% 

Restringit 1.189.230 12,6% 1 4,4% 

Subtotal 9.474.105 100,0% 23 100,0% 

Total 36.975.567 100,0% 74 100,0% 
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Per tipus de contractes, els de subministraments representen el 49% de 
l’import total formalitzat en 2015, els de serveis, el 26% i els d’obres, el 
25% restant. Quant als procediments d’adjudicació, l’obert representa el 
60%, el negociat sense publicitat, el 37% i el restringit, el 3%. 

En la revisió de la informació tramesa a l'RCG, s’ha observat que en 2015 
l’11,5% dels contractes han sigut comunicats fora del termini de 15 dies 
establit en l’Ordre reguladora (en 2014 van ser el 57%). El termini mitjà de 
retard en la comunicació ha sigut de 46 dies en 2015 (65 dies en 2014). 

4.2  Relacions certificades 

Com a complement a la informació anterior, i a petició d’aquesta 
Sindicatura, FGV ha facilitat diverses relacions certificades sobre els 
contractes celebrats o en execució durant l’exercici 2015, que es 
comenten tot seguit. 

a) Contractes menors 

 La informació sobre contractes menors s’ha obtingut de dues fonts: 
la relativa als menors de 3.000 euros ha sigut facilitada per l’Entitat 
en una relació certificada, mentre que la informació corresponent 
als majors del dit import s’ha obtingut de l'ROCG. 

 Les dades sobre aquests contractes es resumeixen tot seguit: 

Quadre 2: Contractes menors 

Tipus Import (sense IVA) Nombre 

Obres 335.851 24 

Subministraments 3.183.129 2.186 

Serveis 2.039.573 718 

Total 5.558.553 2.928 

b) Contractes adjudicats en exercicis anteriors 

 Pel que fa als contractes adjudicats en exercicis anteriors a 2015 que 
continuaven en execució durant el dit exercici, la relació certificada 
d’FGV mostra 101 contractes. 

5. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si ha sigut adequada la tramitació de la contractació 
efectuada per l’FGV en l’exercici 2015, s’han revisat les mostres 
d’expedients que es comenten en els apartats següents. 
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5.1 Contractes no menors formalitzats en 2015 

Dels contractes comunicats per FGV, el resum dels quals figura en el 
quadre 1 anterior, s’ha seleccionat la mostra que es detalla en el quadre 
següent, que representa el 72,0% de l’import total formalitzat.  

Quadre 3: Mostra revisada de contractes  
 

Núm. 
exp. 

Proced. 

adjudic. 
Objecte 

Import 

formalització 

14/077 PNSP 

Subministrament d'energia elèctrica en els punts 
de consum de l'Administració de la Generalitat, 
les seues entitats autònomes i ens del sector 
públic empresarial i fundacional 

10.652.511 

14/138 Obert 
Obres de renovació de via i condicionament 
d'infraestructura de la Línia 9 de la xarxa TRAM 
d'Alacant  

7.605.731 

15/021 Obert 
Servei de neteja en les estacions i dependències 
d’FGV a la província de València 

3.070.436 

15/002 Obert 
Realització de l'operació R1 del pla de 
manteniment del material mòbil Sèrie 4100 de la 
xarxa d’FGV a Alacant 

2.050.000 

15/031 Obert 
Adquisició de grups de transmissió i d'arbres 
d'adaptació per a UTE S/2500 de la Línia 9 
d'Alacant 

1.550.529 

15/084 PNSP 
Adquisició de recanvis per a equips de potència i 
control d'unitats S4300 

390.244 

15/083 PNSP 
Subministrament de materials de recanvis per a 
equips ATP-ATO de la sèrie 4300 

379.156 

15/082 PNSP 
Adquisició de recanvis per a equips de 
videovigilància de les unitats Sèrie 4300 

292.259 

14/131 PNSP 
Subministrament de 6030 m/l de carril per als 
trams de renovació de la Línia 9 del TRAM 
d'Alacant 

282.745 

15/126 PNSP 
Reparació d'equips i targetes electròniques per a 
equips de potència i control d'unitats de la sèrie 
S4300 i S3900 

217.500 

15/078 PNSP 
Condicionament i conservació de trams de via en 
la Línia 9 del TRAM d'Alacant 

147.504 

Total mostra 26.638.615 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. 
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S’ha fet un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la 
baremació i valoració en els diversos procediments d’adjudicació que 
així ho requerisquen, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència o emergència, atés que representen una tramitació especial 
segons estableix el TRLCSP. 

També s’ha comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al 
que estableixen les instruccions de contractació d’FGV. 

5.2 Contractes menors formalitzats en 2015 

Pel que fa als contractes menors formalitzats en 2015, se n’ha revisat una 
mostra per verificar el compliment dels requisits establits per la 
normativa d’aplicació. 

5.3 Contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2015 

Dels contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2015, s’ha 
seleccionat per a revisar la mostra que es detalla en el quadre següent: 

Quadre 4: Mostra revisada de contractes d'exercicis anteriors 

Núm. 
expedient 

Objecte 

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

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

14/023 
Redacció del projecte i execució de les obres de senyalització, energia i 
comunicacions per a la Línia 9 d’FGV a Alacant 

14/010 Manteniment de l'equipament de peatge del Metro de València 

13/070 
Execució de les obres de senyalització, ATP, Energia i Comunicacions de 
la prolongació de la Línia 5 de Metrovalencia, tram Aeroport-Riba-roja de 
Túria 

14/024 
Redacció de projecte i execució de les obres d'un sistema de protecció 
automàtica de tren ATP en la Línia 9 d’FGV a Alacant 

14/043 
Prestació dels serveis de vigilància i protecció de clients, agents, 
instal·lacions, material mòbil i dependències d’FGV a València 

6. Observacions posades de manifest en el curs de la fiscalització 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s'han descrit 
en l'apartat 4 de l'Informe “Fonaments de l'opinió amb excepcions”. 

En addició a això, en els apartats següents es comenten altres aspectes i 
observacions derivats de la revisió de la contractació, i que en el seu cas 
també els hauran de tenir en compte els responsables d’FGV, a més 
d’informació complementària sobre els expedients revisats. 
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Amb caràcter general a la mostra revisada, cal assenyalar que FGV ha 
publicat la formalització dels contractes en el seu perfil de contractant, 
que està integrat en la Plataforma de Contractació de la Generalitat, 
entenent que no hi és obligatòria la publicació den els diaris oficials 
prevista en l’article 154 del TRLCSP per a les administracions públiques. 

6.1 Contractes no menors formalitzats en 2015 

Expedient 14/077 

- L’objecte d’aquest expedient és la pròrroga anual, per al període 
comprés entre el 23 de juliol de 2015 i el 22 de juliol de 2016, del 
contracte formalitzat per FGV en 2014 basat en l’Acord Marc del 
subministrament d’energia elèctrica adjudicat per la Generalitat en 
aquest any. El contracte formalitzat per FGV puja a 10.652.511 euros 
(IVA exclòs). 

- Per a la formalització del contracte en 2014, FGV no va sol·licitar 
l’autorització del Consell prevista en l’article 12 del Decret Llei 
1/2011 per entendre que es trobava implícita en l’aprovació de 
l’acord marc per aquest òrgan.  

Expedient 14/138 

- El contracte té per objecte la renovació de la via i el condicionament 
de la infraestructura de la Línia 9 de la xarxa Tram d’Alacant. Es va 
formalitzar l’11 de maig de 2015 per un preu de 7.605.731 euros (IVA 
exclòs) i termini d’execució d’onze mesos i mig des de la signatura 
de l’acta de replantejament, que va tenir lloc el 22 de juny. 

- Posteriorment s’han aprovat dues modificacions del contracte. La 
número 2, que està pendent de formalització, preveu un increment 
del preu de 348.407 euros (IVA exclòs) i del termini d’execució en un 
mes. 

Expedient 15/021 

- El contracte té per objecte el servei de neteja en les estacions, 
material mòbil i dependències d’FGV a la província de València. 

- La prestació s’ha dividit en tres lots, per import conjunt de 3.070.436 
euros  (IVA exclòs). Els lots van ser adjudicats a dues empreses, dos 
dels quals a la mateixa, i formalitzats mitjançant dos contractes 
subscrits amb data de 5 d’octubre de 2015. 

Expedient 15/002 

- L'objecte del contracte és realitzar una operació del pla de 
manteniment del material mòbil sèrie 4100 de la xarxa d'FGV a 
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Alacant. Formalitzat el 9 de juny de 2015, per un import de 2.050.000 
euros (IVA exclòs) i un termini d'execució de dotze mesos. 

6.2 Contractes adjudicats mitjançant procediment negociat sense 
publicitat per raó de quantia 

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

La informació sobre aquests contractes, que es troben inclosos en el 
quadre 1, es mostra tot seguit, juntament amb les dades de la revisió 
efectuada.  

Quadre 5: Procediment negociat sense publicitat 
 

Tipus 
Contractes Expedients revisats 

Import Núm. Import Núm. % 

Obres 147.504 1 147.504 1 100,0% 

Subministraments 2.003.866 15 1.344.404 4 67,1% 

Serveis 506.845 7 217.500 1 42,9% 

Total 2.658.214 23 1.709.407 6 64,3% 

La fiscalització, que ha comprés la revisió en detall dels expedients que 
s'arrepleguen en el quadre anterior i altres proves relacionades amb els 
procediments generals d'aquesta modalitat de contractació, ha posat de 
manifest els aspectes importants següents:  

- L'adjudicació de contractes mitjançant procediment negociat sense 
publicitat ha representat el 7% del total adjudicat en 2015 (9% en 
2014). No s'ha tramitat cap expedient mitjançant procediment 
negociat amb publicitat. 

- Durant 2015 s'han tramitat 23 expedients per procediment negociat 
sense publicitat, dels quals 20 han sigut adjudicats directament 
sense concurrència sobre l'exclusivitat basada en raons tècniques 
justificades en els informes de necessitat dels serveis proponents 
d’FGV.  

- En els expedients revisats no s’acredita la negociació de les 
condicions del contracte, que és una característica essencial 
d’aquest procediment atenent a l’article 169.1 del TRLCSP. 
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6.3 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

En aquest apartat s’efectua el seguiment de l’execució dels contractes 
que van ser objecte de fiscalització en exercicis anteriors i que continuen 
en execució en l’exercici 2015. Els aspectes més significatius derivats de 
les fiscalitzacions realitzades per la Sindicatura es poden consultar en els 
informes corresponents. 

Expedient 07/18 

- Contracte formalitzat l’11 de setembre de 2008 per import de 
128.370.000 euros. En anys posteriors es van tramitar diversos 
annexos i protocols els aspectes més significatius dels quals 
derivats de les fiscalitzacions realitzades per la Sindicatura es 
poden consultar en els informes corresponents. 

- Tal com es va indicar en l’informe de fiscalització de l’exercici 2014, 
durant el dit any es van signar set actes de recepció definitiva de les 
unitats contractades en els quals es constatava la necessitat de 
resoldre qüestions pendents en les unitats rebudes, atribuint, en 
alguns casos, la responsabilitat de la seua resolució a l’empresa 
adjudicatària. 

- Per la seua banda, el contracte establia que les deficiències 
observades per FGV en el marc de la garantia i no resoltes a la 
recepció definitiva serien incloses en una llista, i que l’adjudicatària 
es comprometria a esmenar-les en el termini que s’acordara i 
garantir-les mitjançant avals. A la finalització del treball de camp 
de la fiscalització (juliol de 2016), continuava sense establir-se una 
data límit per a la resolució de les deficiències, ni tampoc constava 
que l’adjudicatària haguera constituït els avals procedents. 

Expedient 04/49 

- El contracte inicial va ser subscrit en l’exercici 2004. En anys 
posteriors es van tramitar els protocols I a VIII els aspectes més 
significatius dels quals pel que fa a les fiscalitzacions realitzades 
per la Sindicatura es poden consultar en els informes 
corresponents. 

- A la data de fiscalització estava pendent la recepció definitiva d’una 
unitat, sense que estigueren resoltes les deficiències detectades en 
la seua recepció ni que constara un termini per a acabar-les. D’altra 
banda, continuaven altres deficiències de caràcter menor 
reflectides en les actes de recepció provisional, que s’hauran de 
resoldre en la recepció definitiva amb data límit la de finalització 
del subministrament. 
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Expedient 13/070 

- El contracte, per import de 5.308.892 euros (IVA exclòs), va ser 
subscrit el 3 de març de 2014 amb un termini d’execució de deu 
mesos. Posteriorment, el 22 de desembre de 2014, es va aprovar una 
pròrroga en el termini d’execució fins al 6 de març de 2015. 

- La recepció provisional de les obres ha tingut lloc en la data del 
termini prorrogat. 

- El 17 de novembre de 2015 es va aprovar la certificació final de les 
obres, amb un increment de 122.931 euros (el 2,3% respecte del preu 
del contracte). El procediment que va seguir FGV per tramitar la 
certificació final no s’ha ajustat estrictament a l’RGLCAP, perquè 
s’ha superat el termini d’un mes per fixar la medició general , no 
s’ha notificat al contractista l’acte de mesurament i no s’ha estés 
acta signada pel director de les obres i el contractista. 

6.5 Convenis de col·laboració 

Segons la relació certificada per FGV, durant 2015 s’ha formalitzat un 
conveni de col·laboració amb la Generalitat per a l’ús de la xarxa 
corporativa de comunicacions mòbils d’emergència i seguretat. 



 

 
 

 

 

 

 

VII. INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en 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 es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2016, ha fiscalitzat el compliment de 
la legalitat vigent en matèria de contractació per part de l’Institut 
Valencià de Finances (IVF). 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem portat a terme 
un control formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2015, a 
fi de comprovar si s’ha formalitzat, aprovat i retut de manera adequada. 

El marc normatiu que hi és d’aplicació es detalla en la introducció al 
volum de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i 
altres entitats de dret públic de l’Informe del Compte General de la 
Generalitat de l'exercici de 2015. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DE L’IVF PEL QUE FA 
ALS COMPTES ANUALS I AL EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

El Consell General, el president i el director general de l’IVF han de 
garantir que les activitats de contractació i la informació reflectida en els 
seus comptes anuals són conformes amb les normes aplicables. Així 
mateix són responsables d’establir els sistemes de control intern que 
consideren necessaris per garantir que les dites activitats estiguen lliures 
d’incompliments legals i d’incorreccions materials degudes a frau o 
error. 

Al Consell General li correspon exercir totes les facultats i poders, en 
general, que calga per al compliment dels fins de l’IVF, com a òrgan 
col·legiat superior de govern, alta direcció, administració i control de 
l’Entitat, com estableix l’article 6 del Decret 15/2014, de 25 de gener, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de l’IVF (ROF-
IVF). L’òrgan de contractació de l’IVF és el president del Consell General i 
també president de l’IVF, tal com regula l’article 5 del ROF-IVF. Al 
director general li correspon autoritzar despeses i ordenar pagaments, 
com també la contractació necessària per al funcionament ordinari de 
l’IVF, fins el límit que, en el seu cas, indique l’òrgan de contractació 
(article 11 del ROF). 

Pel que fa a això últim, mitjançant la Resolució del president del Consell 
General de 28 d’abril de 2015, es delega en el director general l’aprovació 
dels contractes menors inferiors a 6.000 euros i les fases prèvies de 
contractació fins a l’adjudicació del contracte per a la resta dels 
contractes. 

El director general és l’òrgan responsable de formular els comptes anuals 
de l’Entitat, perquè els aprove el Consell General, de manera que 
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expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 
resultats de l’IVF, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera 
aplicable, que s’identifica en la nota 2 de la memòria. Així mateix és 
responsable del control intern que considere necessari per a permetre la 
preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a 
frau o error. 

Els comptes anuals de l’IVF de l’exercici 2015, que s’adjunten com a 
annex I a aquests Informe, van ser formulats pel director general el 13 de 
juny de 2016, fora del termini previst (tres mesos des del tancament de 
l’exercici7). Han sigut retuts a la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat el 15 de juliol de 2016, fora del 
termini legalment previst i sense adjuntar l'informe d’auditoria dels 
comptes anuals. 

A la data d’elaboració d’aquest Informe (octubre 2016), els comptes 
anuals es troben pendents d’aprovació pel Consell General. 

Pel que fa als comptes anuals de l’exercici 2014, cal indicar que van ser 
objecte de reformulació el 6 d’abril de 2016, amb posterioritat a l’emissió 
del nostre Informe de fiscalització (14 de desembre de 2015) i van ser 
retuts a la Sindicatura de Comptes per la Intervenció General fins el 10 
de juny de 2016. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per l’IVF 
en l’exercici 2015, basada en la fiscalització realitzada. Per a això, hem 
portat a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern, i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura i  
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Els 
dits principis exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments 
d’ètica, com també planificar i executar la fiscalització a fi d’obtenir una 
seguretat raonable que la gestió de l’activitat contractual ha sigut 
conforme, en els aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació revisades. 
Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, incloent-hi 
la valoració dels riscs d’incompliments significatius de la legalitat. En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control 
intern rellevant per garantir el dit compliment, a fi de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 

                                                           

7  Disposició addicional sisena de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de 
Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional. 
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circumstàncies i no amb la finalitat d’expressar un opinió sobre l’eficàcia 
del control intern de l’Entitat. 

Pel que fa al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a 
aplicar procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha portat a 
terme una auditoria financera, de manera que les conclusions del treball 
proporcionen solament seguretat limitada. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda que hem obtingut 
proporciona una base suficient i adequada per fonamentar l’opinió amb 
excepcions sobre el compliment de la legalitat en l’activitat contractual, 
com també les conclusions del control formal de la rendició de comptes. 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1  Fonaments de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durat l’exercici 2015 s’han posat de 
manifest aquests incompliments significatius de la normativa aplicable a 
la gestió de la contractació: 

a) En revisar la publicació de la documentació contractual en el perfil 
de contractant de l’IVF, s’ha observat que no coincideix la 
informació publicada en la seua seu electrònica amb la publicada 
en la Plataforma de Contractació de la Generalitat, el que pot 
produir inseguretat jurídica. A més, el perfil ubicat en la seu 
electrònica de l’IVF no compta amb un dispositiu que permeta 
acreditar fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la 
informació que s’hi inclou, fet que incompleix el que es disposa en 
l’article 53.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP). 

 Per esmenar les incidències anteriors, l’IVF haurà de publicar el seu 
perfil únicament en la Plataforma de Contractació de la Generalitat 
i mantenir en la seua seu electrònica un enllaç a aquesta 
Plataforma. 

 Quant a la documentació publicada, s’ha observat que no està 
signada electrònicament i, per tant, no s’ajusta a la disposició 
addicional setzena 1 f) del TRLCSP. 

 Finalment, no s’ha pogut verificar el compliment dels articles 53.2 i 
154.1 del TRLCSP, en relació amb la publicitat en el perfil del 
contractant de l’adjudicació dels contractes i la seua formalització, 
en aquells casos en què resulta preceptiu, durant l’exercici 2015. 

b) L’IVF no ha tramés a la Sindicatura de Comptes la informació 
contractual prevista en l’Acord de 14 de gener de 2016 del Consell 
de la Sindicatura, fet que incompleix el que es preveu en l’article 29 
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del TRLCSP i en l’article 40.2 de la Llei de Funcionament del 
Tribunal de Comptes. 

c) Els contractes celebrats amb anterioritat al 28 d’abril de 2015, que 
són l’expedient 1501103 “Servei d’allotjament de la infraestructura 
de clau pública (PKI)” i l’expedient 2/2015 “Servei electrònic 
d’informació financera en temps real i històric”, van ser aprovats 
per l’anterior directora general de l’IVF, sense la competència 
necessària per a fer-ho, que tenia atribuïda el president de l’IVF. 

 La delegació de competències no la formalitza el president de l’IVF 
fins el 28 d’abril de 2015 i únicament es delega en el director o  
directora general la contractació de despeses inferiors a 6.000 euros 
i les fases prèvies a l’adjudicació per a la resta de contractes. En 
conseqüència, l’aprovació de totes les despeses amb anterioritat al 
28 d’abril de 2015 ha sigut efectuada sense la competència 
necessària per a fer-ho, com també l’aprovació i, si és el cas, 
l’adjudicació dels contractes iguals o superiors a 6.000 euros, a 
partir del 28 d’abril de 2015, pel director o directora general. 

d) En l’expedient de contractació 3/2015 “Servei de vigilància i 
seguretat”, adjudicat per import de 230.595 euros, no consta 
l’informe preceptiu regulat en l’article 22 del TRLCSP, en el qual es 
detallen les necessitats que es pretenen cobrir i la idoneïtat de 
l’objecte i contingut del contracte per a satisfer-les. A més, la seua 
formalització no ha sigut publicada en el Diari Oficial de la Unió 
Europea ni en el Butlletí Oficial de l’Estat, fet que incompleix el que 
disposa l’article 154.2 del TRLCSP, ja que es tracta d’un contracte 
subjecte a regulació harmontitzada. 

e) El contracte 150103 “Servei d’allotjament de la infraestructura de 
clau pública (PKI)”, per import de 18.000 euros i amb una duració de 
tres mesos, va ser tramitat mitjançant un procediment negociat 
sense publicitat, sense que conste en l’expedient l’informe previ de 
necessitat previst en l’article 22 del TRLCSP, ni l’acreditació de la 
determinació del preu segons el que estableix l’article 88 del 
TRLCSP. El contracte no va ser formalitzat, fet que incompleix el 
que es disposa en l’article 28 del TRLCSP. 

 La revisió de l’execució ha posat de relleu que una vegada finalitzat 
el termini contractual s’han continuat prestant els mateixos serveis 
fins juny de 2016, sense empara contractual i sense haver sigut 
sotmesos a licitació, fet que incompleix el que disposa l’article 86.2 
del TRLCSP. 

  A més, s’ha observat que el contractista no es trobava al corrent de 
les seues obligacions tributàries, a maig de 2016. En conseqüència, 
estava incurs en el supòsit de prohibició de contractar previst en 
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l’article 60.1 d) del TRLCSP. Tampoc s’acredita la capacitat i 
solvència del contractista que exigeix l’article 54 del TRLCSP. 

f) Igual com es va posar de manifest en l’Informe de fiscalització de 
l’exercici anterior, al llarg de 2015 l’Institut ha efectuat catorze 
contractacions menors amb el mateix proveïdor, per imports 
compresos entre 8.980 i 17.950 euros (IVA exclòs), en concepte de 
serveis d’assistència tècnica per a l’actualització o millora dels 
sistemes de certificació electrònica. En dotze casos aquests serveis 
han sigut prestats per les mateixes quatre persones amb 
periodicitat mensual i en els altres dos, per una altra persona, en la 
seu de l’IVF. 

 L’import conjunt de la despesa comptabilitzada en 2015 pels serveis 
esmentats d’assistència tecnològica ha sigut de 220.130 euros (IVA 
exclòs). En conseqüència, l’IVF ha incomplit el que disposa l’article 
86.2 del TRLCSP, en haver fraccionat l’objecte contractual i eludit 
així els requisits de publicitat o els relatius al procediment 
d’adjudicació que li corresponguen. 

 A més, s’ha observat que tres invitacions cursades (en tots els casos 
als mateixos empresaris) i les propostes rebudes per cadascuna de 
les contractacions han tingut lloc amb posterioritat a l’inici de 
l’execució del contracte. 

 Com que la prestació dels serveis esmentats obeeix a necessitats 
recurrents de l’IVF i l’import anual supera àmpliament el llindar 
previst en el TRLCSP per a contractes menors, s’hauria d’haver 
sotmés a un procediment obert d’adjudicació, d’acord amb els 
principis de contractació previstos en l’article 1 del TRLCSP, així 
com a l’autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell 
d’Hisenda i Pressupostos, d’acord amb el que preveu la disposició 
divuitena de la Llei 8/2014, de Pressupostos de la Generalitat per a 
2015. 

 Pel que fa a l’execució contractual, cal assenyalar que les factures 
presentades no inclouen una descripció detallada dels serveis 
prestats ni del personal assignat per a executar-los, ni de les hores 
computables per a quantificar el total facturat. A més, la recepció 
de conformitat del treball efectuat per la persona responsable es 
realitza amb anterioritat a la finalització. 

 Finalment, cal destacar que la prestació continuada d’aquests 
serveis d’assistència per part de les mateixes persones assignades 
per l’empresa contractada podria originar contingències de caràcter 
laboral que hauria de tenir en compte l’IVF. 

 En la data d’elaboració d’aquest informe (octubre de 2016), no s’ha 
acreditat que l’IVF haja regularitzat aquestes contractacions. 
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g) En la revisió efectuada de les prestacions de serveis 
comptabilitzades per l’IVF en l’exercici 2015, hem observat 
l’existència de despeses per un import conjunt de 38.522 euros, que 
corresponen a les factures rebudes en 2015 per la utilització d’una 
eina informàtica financera durant el període comprés entre juliol de 
2013 i juny de 2014. Aquests serveis van ser contractats l’1 d’agost 
de 2010, per un període de quatre anys. 

 Des de la finalització del contracte (juliol de 2014) fins a la data 
d’elaboració d’aquest informe, l’IVF continua utilitzant aquests 
serveis sense que la contractació haja sigut objecte de licitació 
atenent als principis i regles generals de contractació establits en el 
TRLCSP. La despesa contreta des de juliol de 2014 fins a juny de 
2015 ha sigut facturada en juny de 2016 per un import conjunt de 
48.480 euros i es troba, a la data de realització d’aquest treball, 
pendent d’aprovació i de comptabilització. 

h) Des de desembre de 2014 fins a setembre de 2015, l’IVF ha celebrat 
tres contractes menors per a adquirir targetes criptogràfiques amb 
el mateix proveïdor, per un import conjunt de 51.171 euros. 
D’aquesta manera s’incompleix l’article 86.2 del TRLCSP, que regula 
la prohibició de fraccionar l’objecte dels contractes. En cap dels tres 
contractes, superiors a 6.000 euros, l’IVF ha sol·licitat les tres ofertes 
requerides en la disposició addicional segona de la Llei 5/2013, de 23 
de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

 Pel que fa a això, l’IVF addueix l’existència d’un únic proveïdor 
idoni de targetes, si bé aquest aspecte no s’acredita suficientment 
en l’expedient. 

i) Els serveis de neteja i part dels serveis de seguretat (fins a juny) han 
sigut prestat durant 2015 mitjançant els respectius contractes 
mensuals en haver finalitzat el 2014 la vigència dels dos contractes 
que regulaven les dues prestacions. 

 La despesa per la prestació del servei de neteja en 2015 ha pujat a 
41.276 euros i per la prestació del servei de seguretat (fins a juny) a 
25.178 euros. Ambdós imports superen el llindar legalment establit 
per a celebrar contractes menors, així doncs l’IVF ha incomplit el 
que disposa l’article 86.2 del TRLCSP. 

4.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 4.1 “Fonaments 
de l’opinió amb excepcions”, les activitats realitzades i la informació 
reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2015 pel que fa a la 
contractació són conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 
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5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l'adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de l’exercici 2015 
es recullen tot seguit: 

a) Amb caràcter previ, cal destacar que la directora general va 
formular els comptes anuals de l’exercici 2014 fiscalitzats per 
aquesta Sindicatura de Comptes el 31 de març de 2015 i la 
Intervenció General els va retre el 29 de juny de 2015, sense 
adjuntar l’informe d’auditoria dels comptes anuals. Una vegada 
emés el dit informe, el 6 d’abril de 2016, el director general de l’IVF 
va reformular els comptes anuals de 2014, que van ser aprovats pel 
Consell General i retuts a la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General el 10 de juny de 2016. 

 La reformulació dels comptes anuals de l’exercici 2014 va introduir 
canvis substancials amb incidència en la pràctica totalitat del 
balanç i el compte de pèrdues i guanys del dit exercici. Aquests 
canvis els va aprovar la nova Direcció General de l’IVEF després dels 
informes d’aquesta Sindicatura de Comptes i de la Intervenció 
General sobre els comptes inicialment formulats per l’anterior 
Direcció General. Tot seguit es resumeixen les modificacions més 
significatives: 

- Increment en el deteriorament de la participació en el capital 
de les empreses associades per un import conjunt de 472.375 
euros. 

- Correcció en la comptabilització d’interessos de préstecs que, 
per error, no van ser registrats inicialment per l’IVF, per un 
import d’1.163.066 euros. 

- Eliminació de l’import comptabilitzat erròniament com a 
impost de societats de l’exercici 2014, per 5.493.859 euros. 

- Deteriorament dels préstecs i interessos de la Institució Firal 
Alacantina per 37.107.727 euros, en considerar l'IVF que 
aquest risc no serà assumit per la Generalitat. 

- Deteriorament dels interessos meritats, per 721.913 euros, del 
préstec concedit a la Fundació Jaume II el Just, per 11.200.000 
euros. 

- Augment en la cobertura del risc mantingut amb la Fundació 
Hèrcules CF, per import de 4.637.053 euros. L’import total 
deteriorat a 31 de desembre de 2014 ha pujat a 16.939.438 
euros, el que representa un 89,5% del risc total. 
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- Increment de la cobertura dels risc mantingut amb la 
Fundació Elx, en 3.750.000 euros, com a conseqüència de 
l’execució, en octubre de 2015 per part d’una entitat financera, 
d’un aval concedit a aquesta Fundació per 5.000.000 d'euros, 
que va haver de ser satisfet per l’IVF. 

- El deteriorament dels préstecs concedits al sector privat, 
també s’ha vist incrementat en un import conjunt de 
16.399.890 euros, dels quals 5.230.861 euros corresponen a 
préstecs participatius. 

- Millora substancial de la informació continguda en la memòria 
dels comptes anuals. 

b) L’IVF ha corregit algunes de les excepcions a l’opinió d’auditoria 
financera de l’informe de fiscalització de la Sindicatura de l’exercici 
2014, per incorreccions materials. En el quadre següent es recull la 
situació de les dites excepcions a 31 de desembre de 2015. 

Quadre 1: Seguiment de les incorreccions materials de l'informe de 
2014 

Incorreccions materials comptes anuals 2014 formulades 
el 31 de març de 2015 

Situació a 31 de desembre de 
2015 

L'IVF no disposa d'informació adequada i suficient per a 
determinar les evidències objectives del deteriorament del 
saldo de l'epígraf  d'"Actius no corrents mantinguts per a 
la venda”. 

Corregit en part. A 31 de 
desembre està valorat el 
45,5% dels immobles, que 
representen el 75,3% del 
saldo de l'epígraf. 

L'import comptabilitzat a pagar per l'Impost sobre 
Societats de l'exercici 2014 no coincideix amb la liquidació 
presentada per aquest Impost. 

Corregit 

Deficiències i debilitats significatives de les diferents fases 
del procediment dels ingressos pel lliurament i prestació 
de productes i serveis de certificació electrònica. 

Pendent 

El deteriorament dels préstecs concedits al sector privat 
estava infravalorat a 31 de desembre de 2014. 

Corregit 

La memòria no informa ni dels criteris objectius per a 
determinar l'evidència objectiva de deteriorament ni dels 
criteris comptables aplicats a les inversions creditícies 
renegociades i que d'una altra manera, estarien vençudes 
o deteriorades. Tampoc no informa dels criteris seguits per 
l'Entitat per a considerar la inexistència de risc per a les 
entitats que conformen el sector públic valencià.  

Pendent 

L'estimació adequada de l'import recuperable dels avals 
concedits a fundacions esportives es troba condicionada a 
les negociacions i a les accions judicials que s'estan duent 
a terme. A més, la memòria no informa del contingut del 
compte ni de la naturalesa ni de l'estimació del risc 
contret. 

S'ha incrementat de manera 
significativa la deterioració  
recollida per aquestes 
operacions i ha millorat la 
informació de la memòria. 
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Incorreccions materials comptes anuals 2014 formulades 
el 31 de març de 2015 

Situació a 31 de desembre de 
2015 

La memòria no informa adequadament ni suficientment 
de la naturalesa dels riscos contrets pels avals prestats 
pendents d'execució. 

Corregit 

Les correccions valoratives de les “Inversions en empreses 
del grup i associades” haurien d'incrementar-se. 

Corregit 

En l'“Immobilitzat intangible” s'han registrat 
incorrectament com a aplicacions informàtiques 
prestacions de serveis d'assistència tècnica per a 
l'actualització o millora dels sistemes de gestió de 
l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica. 

Pendent8 

En el compte “Generalitat Valenciana deutora” figuren dos 
apunts per 137.138 euros i 268.829 euros que haurien de 
donar-se de baixa en el primer cas i conciliar-se amb la 
Generalitat en el segon.  

Corregit 

Incorreccions materials comptes anuals 2014 formulades 
el 31 de març de 2015. 

Situació a 31 de desembre de 
2015 

En el compte “Hisenda Pública deutora per devolució 
d'impostos” figura una quantitat de 310.000 euros 
indegudament comptabilitzada i que hauria de 
regularitzar-se. 

En curs 

El compte “Altres aportacions de socis” dels fons propis 
arreplega 1.653.020 euros que haurien de comptabilitzar-se 
en el compte del passiu corrent “Generalitat Valenciana 
Creditora”. 

Corregit 

Per error no s'han comptabilitzat en 2014 despeses per 
interessos de préstecs per 1.157.727 euros. 

Corregit 

c) Es reitera la importància del possible impacte en la situació 
patrimonial i financera de l'IVF i en el seu funcionament futur de 
l'elevada concentració del risc per crèdits i avals contrets amb el 
sector públic valencià, tenint en compte les dificultats 
pressupostàries i financeres de la Generalitat i les seues entitats 
públiques. 

 En el següent quadre es mostra un detall resum del risc viu per 
préstecs i avals concedits per l'Institut al sector públic de la 
Generalitat i a altres entitats públiques i/o de finalitat pública. A 31 
de desembre de 2015 el risc total per aquestes operacions ha sigut 
de 1.017.592.904 euros, dels quals 688.548.671 euros corresponen a 
crèdits i 329.044.233 euros a avals. Aquesta informació es mostra de 
manera desagregada en les notes 7.2, 8.2.4 i 22.1 de la memòria. 

  

                                                           

8  A 31 de desembre de 2015, aquestes aplicacions han sigut de 557.695 euros. En la 
data de realització del treball de camp (octubre de 2016) continua pendent de 
regularització. 
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Quadre 2: Risc amb el sector públic a 31 de desembre de 2015 

Entitat Préstecs Avals Risc total 

Generalitat 395.255.274 0 395.255.274 

CACSA 94.000.000 245.998.632 339.998.632 

EPSAR 130.500.000 17.800.000 148.300.000 

EIGE 0 36.330.459 36.330.459 

VAERSA 2.755.584 0 2.755.584 

Ciutat de la Llum 8.999.366 0 8.999.366 

RTVV  0 6.018.054 6.018.054 

TAV 0 632.639 632.639 

CulturArts 0 3.000.000 3.000.000 

IVACE 3.578.231 0 3.578.231 

Fundació de la C.V. per al Foment 
d'Estudis Superiors  

0 17.874 17.874 

Fundació Jaume II (1) 11.294.025 0 11.294.025 

Fundació de la C.V. Centre 
d'Investigació Príncep Felipe 1 

0 5.119.398 5.119.398 

Parc Empresarial de Sagunt, SL1 2.992.204 0 2.992.204 

Institució Firal Alacantina 1 39.173.987 3.508.427 42.682.414 

Fira Mostrari Internacional de 
València 1 

0 7.600.000 7.600.000 

Entitat Metropolitana per al 
Tractament de Residus 1 

 0 3.018.750 3.018.750 

Total 688.548.671 329.044.233 1.017.592.904 

(1)  Aquestes empreses es classifiquen en la memòria de l'IVF com altres empreses 
del sector públic 

 A més, la nota 23.2 de la memòria informa del compromís de 
concedir un aval a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat 
Valenciana per import de 1.375.145 euros. 

 En el balanç a 31 de desembre de 2015 figuren classificats com de 
cobrament dubtós els deutes de la Ciutat de la Llum i de la Fundació 
Jaume II, que han resultat impagats, si bé no s'ha registrat 
comptablement cap deteriorament. D'altra banda, els crèdits deguts 
per la Institució Firal Alacantina s'han classificat com a dubtosos i 
s'han deteriorat en la seua totalitat, donades les escasses 
possibilitats de cobrament. 

 Pel que fa a l'import degut per Parc Empresarial de Sagunt, SL, estan 
esperant el que puga ocórrer en el pròxim venciment de capital 
(octubre 2016), ja que no ha atés el pagament d'una liquidació 
d'interessos per import de 135.259 euros. 
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A més de les xifres que se mostren en el quadre anterior, cal 
ressenyar que l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) té 
des de març de 2015 un deute amb l'Institut de 2.546.966 euros que 
està pendent de formalitzar, a falta de la seua aprovació per part 
del Consell de Direcció d'EIGE. El deute prové de l'execució d'un 
aval i de l'impagament de comissions d'avals i d'interessos 
d'operacions de cobertura. 

d) La nota 2.3 de la memòria informa del principi d'empresa en 
funcionament que garanteix el suport financer de la Generalitat 
com a soci únic de l'Institut. No obstant això, el patrimoni net de 
l'IVF ha disminuït en els últims exercicis com a conseqüència de les 
pèrdues acumulades, que a 31 de desembre de 2015 han sumat un 
import negatiu  de 73.470.764 euros. En aquesta data, el patrimoni 
net, per import de 61.067.017 euros, representa tan sols el 48,7% del 
fons social. Per això que la memòria de l'IVF hauria d'informar de 
tots aquells factors que incorporen elements d'incertesa en el 
funcionament de l'Entitat i d'aquells altres que mitiguen el risc 
esmentat i garanteixen la continuïtat i viabilitat de l’IVF. 

Per al desenvolupament de la seua activitat, l'IVF disposa de 
finançament bancari que al tancament de l'exercici ha ascendit a 
un import total de 797.384.416 euros, dels quals 573.579.660 euros 
tenen venciment a llarg termini i 223.804.756 euros, a curt termini, 
com expressa la nota 9 de la memòria relativa a passius financers. 

e) La nota 16.1 de la memòria informa sobre les provisions per altres 
responsabilitats a llarg termini, per a la cobertura dels passius 
contingents derivats dels riscos assumits per l'Institut en exercicis 
anteriors amb un acreditat, que a 31 de desembre de 2015 han 
sumat 30.811.668 euros. 

Pel que fa a això, si bé es manté la situació posada de manifest en 
l'informe de fiscalització de l'exercici 2014, cal afegir que amb data 
3 de juliol de 2015 li va ser notificada a l'IVF una altra demanda de 
judici ordinari en reclamació de l'execució de l'opció de venda a què 
es va comprometre l'Institut en 2010. L'import total reclamat és de 
30.547.196 euros més els interessos processals. Aquesta demanda i 
l'anterior de 4 de març de 2015 han sigut traslladades a l'Advocacia 
de la Generalitat. 

f) La nota 19.2 de la memòria mostra les operacions realitzades amb 
la Generalitat, que són considerades transaccions vinculades. Es 
reitera allò que s'ha indicat en l'informe de fiscalització de l'exercici 
2014 sobre el compte “Generalitat Valenciana Creditora” el saldo del 
qual inclou 1.011.986 euros en concepte de subvencions percebudes 
en exercicis anteriors a reintegrar a la Generalitat, que en data de 
realització del treball de camp (octubre 2016) no han sigut 
reclamades a l'IVF.  
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6. RECOMANACIONS 

A més dels ajustos i reclassificacions practicats per l'Institut en els 
comptes anuals de 2015 i en la reformulació de comptes de 2014 a fi de 
corregir les excepcions posades de manifest en l'Informe de fiscalització 
de l'exercici 2014 i anteriors, durant l'exercici 2015 l'Institut ha atés les 
recomanacions que s'apleguen en el següent quadre juntament amb 
aquelles altres que es considera oportú mantenir per a fer-ne l’esmena 
consegüent. 

Quadre 3: Seguiment de les recomanacions de l'informe de 2014 

Recomanacions exercicis anteriors Exercici 2015 

Els immobles adquirits o adjudicats en recompensa de crèdits 
haurien de classificar-se en el balanç com a “Actius no corrents 
en venda”. 

Corregit 

Haurien d'adoptar-se les polítiques, mètodes i procediments 
continguts en la circular 4/2004 del Banc d'Espanya sobre el 
deteriorament de valor i l'anàlisi i cobertura de riscos.  

En curs 

La memòria ha de contenir el detall dels riscos contrets per les 
entitats integrants del sector públic de la Generalitat i altres 
entitats classificades per l'Institut com de finalitat pública.  

Corregit 

El registre comptable de les altes d'immobilitzat intangible per 
l'adquisició de programes informàtics ha d'efectuar-se una 
vegada hagen sigut instal·lats i rebuts de conformitat.  

Pendent 

Les baixes d'immobilitzat han de ser autoritzades pel director 
general.  Corregit 

S’haurien de prendre mesures perquè l'aplicació informàtica 
impute adequadament al compte de resultats les comissions 
d'obertura per reestructuració de crèdits.  

Pendent 

Els ingressos per l'entrega i prestació de productes i serveis de 
certificació electrònica haurien de sotmetre's a unes normes 
procedimentals.  

Pendent 

Elaborar o actualitzar el manual de procediments dels processos 
de compres, despeses i de personal, així com dels fluxogrames 
existents elaborats en exercicis anteriors.  

Pendent 

Hauria de millorar-se el control intern sobre la contractació 
menor a fi que la sol·licitud de la despesa i certificació 
d'existència de crèdit així com l'aprovació de la despesa i la seua 
contractació es realitzen amb anterioritat a l’execució.  

Pendent 
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Addicionalment, com a resultat de la fiscalització efectuada sobre la 
contractació de l'exercici 2015 i sobre el control formal dels comptes 
anuals es recomana a l'IVF el següent: 

a) Els procediments de contractació de l'IVF haurien d'adaptar-se 
completament a les instruccions internes aprovades per l'Entitat en 
març de 2015. De manera que, a més de corregir els incompliments 
de la normativa contractual assenyalats en l'apartat 4.1 de 
l'Informe, l'Institut ha de tenir en compte allò que s'ha disposat en 
aquestes instruccions en relació amb l'aprovació motivada per 
l'òrgan de contractació de la celebració del contracte, el seu 
finançament i la resolució motivada de l'adjudicació pel dit òrgan 
competent. 

b) La informació a incorporar en la memòria sobre el període mitjà de 
pagament a proveïdors en operacions comercials hauria d'adaptar-
se a la prevista en la Resolució de 29 de gener de 2016, de l'Institut 
de Comptabilitat i auditoria de comptes. 

c) La nota de la memòria 2.5 “Correcció d'errors” hauria d'explicar 
adequadament, per a cada error, la seua naturalesa i l'exercici 
d'origen. 
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APÈNDIX 1.  OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ SOBRE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d'aplicació 

La contractació de l'IVF està subjecta al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. L'Entitat té la consideració de poder 
adjudicador que no és Administració Pública, definit en l'article 3.3 de la 
Llei esmentada. Per tant, en la preparació dels contractes l'IVF haurà de 
seguir les regles establides en l'article 137 del TRLCSP, mentre que en la 
seua adjudicació s'aplicarà allò que s'ha estipulat en l'article 190 per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada i en l'article 191 per als 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en el 
TRLCSP, que són aplicables a tot el sector públic. 

2. Instruccions de contractació 

El 27 de març de 2015, el Consell General de l'Institut Valencià de 
Finances va aprovar en virtut del que disposa l'article 191 del TRLCSP 
unes instruccions de compliment obligatori intern, per les quals es 
regulaven els procediments de contractació de l'Entitat dels contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada. 

Les instruccions de contractació, informades favorablement per 
l'Advocacia General de la Generalitat el 24 de juliol de 2015, han sigut 
revisades d'acord per aquesta Sindicatura de Comptes. 

3. Perfil de contractant 

Els incompliments de la normativa aplicable al perfil de contractant 
s'assenyalen en l'apartat 4.1 d’aquest Informe. 

4. Contractes formalitzats en l'exercici 

D'acord amb la informació facilitada per l'Institut i contrastada amb 
l'obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, s'ha 
elaborat el següent quadre, en el qual s'indica el nombre i import dels 
contractes formalitzats en 2015, detallats per tipus i procediment 
d'adjudicació.  
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Quadre 4: Contractes formalitzats en l'exercici 

Tipus de contractes 
Procediment 
adjudicació 

Import adjudicació en 
euros  

(IVA exclòs) 
Nombre 

Serveis  
Acord marc 230.595 85,9% 1 33,3% 

Negociat 37.813 14,1% 2 66,7% 

Total 268.408  30  

En la revisió del compliment de les obligacions de remissió d'informació 
al Registre de Contractes, s'ha posat de manifest que, en tots els casos, la 
informació contractual s'ha comunicat al Registre de Contractes en un 
termini superior als quinze dies que estableix l'Ordre 11/2013 de la 
Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. 

5. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d'analitzar si ha sigut adequada la tramitació de la contractació 
efectuada per l'IVF en l'exercici 2015, s'han seleccionat els tres 
contractes relacionats en la informació facilitada per l'Institut. 

Quadre 5: Mostra d'expedients de contractació formalitzats en 2015 

Núm.  
Procediment 
d'adjudicació Objecte 

Preu 

adjudicació 

03/2015 Acord marc Servei de vigilància i seguretat 230.595 

02/2015 
Negociat sense 

publicitat 
Servei electrònic d'informació financera 
en temps real i històric 

19.813 

150103 
Negociat sense 

publicitat 
Servei d'allotjament de la infraestructura 
de clau pública 

18.000 

Total 268.408 

El treball realitzat ha consistit a comprovar que la tramitació dels 
contractes s'ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. S’ha comprovat si la tramitació 
dels contractes s'ajusta al que estableixen les instruccions de 
contractació de l'IVF. S'ha fet especial èmfasi en l'anàlisi dels criteris 
d'adjudicació, la seua baremació i valoració en els procediments 
d'adjudicació que ho requerisquen. 
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6. Observacions posades de manifest en el curs de la fiscalització 

A més de les excepcions posades de manifest en l'apartat 4.1 de 
l'Informe, tot seguit s'apleguen altres aspectes observats com a resultat 
de la fiscalització efectuada. 

6.1 Contractes formalitzats en l'exercici 2015 

a) Servei de vigilància i seguretat. Expedient 3/15 

El 15 de juny de 2015, l'Institut va subscriure un contracte per a la 
prestació del servei de vigilància i seguretat de l'edifici en què 
s'ubica l'Institut, per un import de 230.595 euros, adherint-se a 
l'Acord Marc 2/14 CC de serveis de vigilància i seguretat d'edificis de 
l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i ens 
del sector públic instrumental i funcional. El contracte es troba 
subjecte a regulació harmonitzada. 

b) Servei electrònic d'informació financera en temps real i històric  

El 22 d'abril de 2015 es va formalitzar un contracte per a la prestació 
del servei electrònic d'informació financera en temps real i històric, 
per un import de 19.813 euros. Aquest contracte s'ha tramitat 
d'acord amb les normes establides en el TRLCSP per als contractes 
menors, en virtut de la disposició addicional novena de la norma 
mencionada. 

L'aprovació de la despesa i la formalització del contracte s'han 
realitzat una vegada iniciada la prestació del servei. 

c) Servei d'allotjament de la infraestructura de clau pública de l'Institut 
Valencià de Finances. Expedient 150103 

L'IVF ha tramitat la prestació del servei d'allotjament de la 
infraestructura de clau pública, el valor de la qual estimat per a un 
període de tres mesos va ser de 18.000 euros, mitjançant un 
contracte negociat sense publicitat per raó de la quantia.  

No consta que a les empreses a qui s'ha sol·licitat participar en el 
contracte acompanyen juntament amb l'oferta, si és el cas, 
declaració del grup empresarial a què pertanyen i de les empreses 
que l’integren. 

6.2 Contractes menors 

A més d'allò que s'ha assenyalat en l'apartat 4.1, en la revisió dels 
contractes menors de l'exercici 2015, s'ha posat de manifest, en el 61,1% 
dels casos, que l’aprovació s'ha efectuat després de l’execució. A finals 
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de 2015, s'ha introduït com a millora de control intern la incorporació de 
la data en l'aprovació de la despesa per part del director general. 

Pel que fa a la despesa per la utilització de l’eina informàtica financera 
que es comenta en l'apartat 4.1 g) de l'Informe, cal assenyalar que l'IVF 
no ha registrat despeses meritades s en 2014 i 2015 (inclosos el tercer i 
quart trimestre de 2015 pendents de facturar) per un import conjunt de 
58.184 euros. 



INFORME DE  F ISCALITZACIÓ  DEL  COMPTE GENERAL 
DE  LA  GENERALITAT  

EXERC IC I  DE  2015  

 

Volum I  Introducció i resum de les conclusions 

Volum II Compte de l’Administració de la Generalitat  

Volum III Organismes autònoms 

Volum IV Societats mercantils, entitats publiques empresarials 
d’altres entitats de dret públic 

Volum V Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Volum VI  Consorcis adscrits a la Generalitat 

Annexos: Annex I Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II Al·legacions dels comptedants i informes 
sobre les esmentades al·legacions  

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua 
reunió del dia 15 de desembre de 2016.  

València, 15 de desembre de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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