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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i segons el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2015, la fiscalització efectuada a l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics (en avant EMSHI o l’Entitat) ha tingut 
per objecte la revisió financera i de compliment de la legalitat dels 
aspectes que tot seguit es relacionen. 

1. El control intern. 

2. La rendició de comptes i informació que cal subministrar a 
l’Assemblea. La formació i aprovació adequades del Compte 
General corresponent a l’exercici 2013. La remissió a l’Assemblea de 
l’execució del pressupost, els moviments de tresoreria, l’inventari 
de béns i els informes de la Intervenció. Informes sobre el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

3. L’elaboració, formulació i aprovació dels pressupostos dels exercicis 
2013, 2014 i 2015, així com la seua remissió a les administracions 
competents. 

4. Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i les 
operacions pendents d’aplicar al pressupost, remeses a aquesta 
Sindicatura. Des de l’1 de gener de 2013 fins a la data de finalització 
del treball de camp (desembre de 2015). 

5. El resultat pressupostari de l’exercici 2013. Anàlisi i comprovació 
del còmput adequat d’acord amb el que preveu la normativa 
aplicable. 

6. El romanent de tresoreria de l’exercici 2013. Anàlisi del càlcul 
adequat d’acord amb el que preveu la normativa aplicable, així com 
les mesures adoptades en cas de ser negatiu. 

7. La situació de la tresoreria durant l’exercici 2013. Revisió de 
l’adequació dels procediments de gestió i comptabilització de la 
tresoreria de l’Entitat, dels acomptes de caixa fixa i dels cobraments 
i pagaments pendents d’aplicació. 

8. El mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors. 

9. La contractació de l’Entitat i la seua comptabilització. Revisió dels 
procediments de contractació i la tramitació adequada dels 
contractes formalitzats en els exercicis 2013 i 2014, així com la 
comptabilització adequada i la imputació al pressupost de la seua 
execució. Seguiment de contractes d’exercicis anteriors amb 
execució en 2013. 
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10. Els fets posteriors. Anàlisi de la possible incidència dels fets 
posteriors al tancament de l’exercici 2013 pel que fa a les àrees 
objecte de l’abast de la fiscalització. 

El Compte General d’EMSHI de 2013 està format únicament pel compte 
de la mateixa Entitat, perquè no té dependents. 

Està integrat pel balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, 
l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. S’adjunten, excepte la 
memòria, en l’annex I d’aquest Informe. 

Aquest compte va ser aprovat per l’Assemblea de l’Entitat en sessió 
ordinària celebrada el 29 d’octubre de 2014 i retuda a la Sindicatura de 
Comptes el 23 de setembre de 2014. 

La fiscalització s’ha realitzat aplicant els Principis i normes d’auditoria del 
sector públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
de Control Extern de l’Estat Espanyol, i el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes que figura en la seu electrònica de la Institució, 
especialment la secció 902. Els procediments han consistit a realitzar 
proves selectives, revisar el control intern i altres tècniques d’auditoria 
aplicables als objectius i a l’abast d’aquesta fiscalització. 

La normativa d’aplicació que es tindrà en compte en aquesta fiscalització 
s’aplega en l’annex II. 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest els fets o 
circumstàncies següents que afecten de manera significativa l’adequació 
dels estats i documents comptables fiscalitzats als principis i normativa 
comptable i pressupostària d’aplicació: 

a) El compte general de 2013 no recull la informació sobre les despeses 
amb finançament afectat de manera individualitzada per projectes 
de despesa, tal com prescriu la ICAL, sinó que es presenta agregada 
per àrees d’inversió (apartat 3.2.1.d). 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest, durant 
l’exercici fiscalitzat, els incompliments significatius següents de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) De l’article 212.4 del Reial Decret Llei 2/2004 del TRLRHL, perquè el 
Compte General de 2013 no es va aprovar abans de l’1 d’octubre de 
2014 (apartat 3.1 d’aquest Informe). 
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b) Dels articles 53.3 i 334.2 del TRLCSP, perquè el sistema informàtic 
que suporta el perfil de contractant no disposa de certificacions de 
publicació. En addició a això, no tots els documents publicats en el 
dit perfil estan autenticats per signatura autoritzada, segons el que 
prescriu la disposició addicional 16a f) del TRLCSP. 

c) De l’article 333 del TRLCSP, quant a la informació sobre l’activitat 
contractual que s’ha de remetre al Registre Oficial de Contractes. 
Així mateix, no s’ha atés el que prescriu en la Instrucció del 
Tribunal de Comptes de 26 d’abril de 2012, ja que no s’ha remés la 
relació anual certificada de contractes dels exercicis 2013 i 2014. 

d) En la fiscalització de la contractació s’han posat de manifest 
determinats incompliments de la normativa aplicable, entre els 
quals destaca l’adjudicació successiva d’obres anuals a una mateixa 
empresa sense observar el que estableix l’article 11 del TRLCAP 
sobre els principis que han de regir la contractació pública: 
publicitat, concurrència, objectivitat i no discriminació (apartats 7.6, 
7.7 i 10). 

3. RENDICIÓ DE COMPTES DE 2013 I INFORMACIÓ A L’ASSEMBLEA 

3.1 Tramitació i contingut 

El Compte General de l’exercici 2013 està format exclusivament pel 
compte de la pròpia entitat, perquè EMSHI no té entitats dependents. 
Participa amb un 30% en l’Empresa Mixta Metropolitana, SA /EMMET), 
empresa que gestiona l’abastiment d’aigua fins als termes municipals 
dels 51 municipis de l’àrea metropolitana. 

El Compte, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, 
va ser aprovat per l’Assemblea el 29 d’octubre de 2014, fora del termini 
previst en el TRLRHL. En general no han sigut atesos els terminis 
establits en l’esmentada normativa per als tràmits successius de rendició 
i aprovació del Compte. Igual ha succeït en la tramitació del compte de 
2014. 

Cal mencionar que, pel que fa a l’exercici de la funció de control extern, 
el Compte de 2013 ha sigut presentat abans del 31 d’octubre de 2014, tal 
com determina l’article 9 de la Llei 8/1985, de Sindicatura de Comptes. La 
presentació es va realitzar en la Plataforma de Rendició el 23 de setembre 
de 2014. La de 2014 ha sigut presentada també en termini, però en 
ambdós casos els comptes estaven pendents d’aprovació. 

Al Compte de 2013, l’Entitat ha unit la documentació prevista en la regla 
98.3 de la ICAL. Això no obstant, no s’acompanya com a informació 
complementària la memòria prevista en l’apartat 3.b) de la Regla 101 de 
la ICAL demostrativa del grau de compliment dels objectius programats 
assolits. 
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El president dicta resolució d’aprovació de liquidació del pressupost de 
l’exercici 2013 el 24 de febrer de 2014, dins del termini previst en l’article 
191.3 del TRLRHL. Es va donar compte a l’Assemblea en la sessió 
celebrada el 30 de juny de 2014, primera reunió després de l’aprovació 
(article 193.4 del TRLRHL). Es va remetre una còpia d’aquest estat 
financer a l’Estat i a la Comunitat Autònoma. 

3.2 Comentaris als estats financers del Compte General 

3.2.1 El compte d’EMSHI 

En l’annex I a aquest Informe s’adjunten els documents més rellevants 
dels comptes d’EMSHI en 2013: el balanç, el compte del resultat 
econòmic-patrimonial, el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria. 

A continuació es comenten els aspectes més destacables dels dits estats, 
a fi de comprovar si s’adeqüen a la normativa comptable d’aplicació. 

a) Balanç 

 L’immobilitzat representa, amb 193.734.891 euros, el 84,2% del total 
de l’actiu. En la seua composició destaquen les immobilitzacions 
materials, amb 138.829.647 euros, i les inversions destinades a l’ús 
general, amb 27.674.088 euros. Les amortitzacions de l’immobilitzat 
material pugen a 16.731.436 euros. 

 L’actiu circulant representa el 15,8% de l’actiu, amb 31.827.163 
euros. En la seua composició destaca la tresoreria, amb 21.370.349 
euros i els deutors pressupostaris, amb 7.260.613 euros. 

 Els fons propis pugen a 193.865.130 euros. El compte més rellevant 
és “Patrimoni”, amb 107.738.822 euros, del qual s’ha lliurat en cessió 
un import d’1.394.620 euros. El segon component en importància és 
la partida de “Resultats d’exercicis anteriors”, que acumula un 
estalvi de 73.921.683 euros. 

 En l’epígraf de “Provisions per riscos i despeses” figuren 2.640.258 
euros per a atendre, si és el cas, els que es poguessen derivar dels 
litigis i reclamacions en què es troba incursa l’Entitat. No s’ha 
produït cap dotació en 2013. És el mateix saldo del tancament de 
2012. 

 En el llarg termini, l’epígraf de “Creditors” està compost únicament 
pel compte de deutes amb entitats de crèdit per 3.459.609 euros, 
que corresponen a un préstec a llarg termini amb Dexia Sabadell 
Banc Local per al finançament de la subscripció d’accions 
d’EMARSA en 2006. 
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 A curt termini, els creditors pressupostaris pugen a 802.809 euros i 
els no pressupostaris a 203.601 euros. L’Entitat no presenta saldo en 
el compte 413. Els deutes a curt termini amb entitats bancàries 
pugen a 237.270 euros. 

 La informació sobre l’endeutament i el desglossament en capitals i 
interessos dels préstecs bancaris que figura en la memòria indica 
que el saldo viu al tancament de l’exercici 2013 és de 3.696.879 
euros, els que ha representat una disminució del 48% en relació 
amb el de 2012. 

b) Compte del resultat econòmic i patrimonial 

 Les despeses totals de l’exercici 2013 han pujat a 17.084.211 euros i 
els ingressos, a 30.683.456 euros, el que dóna un estalvi de 
13.599.245 euros, enfront del de 18.651.361 euros obtingut en 2012, 
el que representa una disminució del resultat positiu del 27%. 

 Els ingressos estan formats principalment per les taxes, que han 
sumat 29.867.280 euros, el que representa un 97,3 sobre el total. 
L’Entitat no obté recursos per transferències o subvencions. 

 Pel que fa a les despeses, les més significatives són les següents: 
serveis exteriors, 10.870.499 euros, transferències i subvencions, 
3.535.154 euros, dotacions a l’amortització, 1.919.075 euros, i 
despeses de personal. 1.580.475 euros. 

 Cal mencionar que les despeses presentades en el compte de 
resultats com a transferències i subvencions corresponen, 
fonamentalment, al cànon per a la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer, que no té la naturalesa de subvenció. 

c) Estat de liquidació del pressupost 

 En el quadre següent es mostren els principals conceptes 
pressupostaris de 2013 comparats amb l’exercici anterior, en euros. 
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Conceptes pressupostaris 2013 2012 Variació 

Pressupost inicial ingressos 29.914.058 30.146.128 (0,8%) 

Pressupost inicial despeses 29.914.058 30.146.128 (0,8%) 

Previsions definitives ingressos 58.935.365 55.167.029 6,8% 

Previsions definitives despeses 58.935.365 55.167.029 6,8% 

Drets reconeguts nets 30.686.456 33.217.911 (7,6%) 

Obligacions reconegudes netes 29.795.078 27.437.193 8,6% 

Resultat pressupostari 891.378 5.780.718 (84,6%) 

Resultat pressupostari ajustat (693.024) (473,0)  

Romanent de tresoreria total  30.917.822 29.764.917 3,9% 

Romanent de tresoreria despeses 
generals 2.409.786 1.980.626 21,7% 

Quadre 1 

 El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria s’analitzen en 
els apartats 5.1 i 5.2. La variació tan significativa que es mostra en 
el resultat pressupostari ajustat no és adequada, per les 
circumstàncies que s’expliquen en l’apartat 5.1 d’aquest Informe. 

 De la liquidació del pressupost es desprén que l’Entitat en 2013 ha 
reconegut ingressos en el capítol 3 per un total de 29.911.359 euros, 
enfront dels 32.680.964 euros de l’exercici anterior. Aquesta 
disminució del 8,5% és deguda a l’evolució a la baixa del volum 
d’aigua consumit com a conseqüència de la crisi, especialment pel 
que fa al consum empresarial. 

 Per al reconeixement d’ingressos EMSHI ha conveniat uns 
procediments amb EMIMET, la societat mixta que gestiona 
l’abastiment d’aigua i factura i recapta per aquest servei la tarifa als 
ajuntaments. D’acord amb els consums mensuals municipals, 
s’apliquen uns percentatges establits en la tarifa aprovada per a 
l’exercici, pels següents conceptes: despeses generals, transport, 
inversions en plantes, inversions en xarxes, cànon Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer (CHX) i encomanda de gestió Ajuntament 
de València. El tram denominat transport remunera l’empresa 
mixta per la prestació del servei d’abastiment d’aigua i crida 
l’atenció que no s’incloguen entre els drets reconeguts del 
pressupost d’EMSHI. 

 El conveni, en la clàusula segona, estableix que el servei 
d’abastiment d’EMSHI haurà de conformar la informació oferida per 
EMIMET sobre el consum mensual i sobre la seua facturació als 
municipis i consegüent recaptació. Considerem essencial aquesta 
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conformació, perquè dels imports de què informa EMIMET depenen 
els ingressos d’EMSHI. 

 Hem verificat que el servei tècnic d’EMSHI conforma les factures 
mensuals mitjançant rúbrica (no identificada). Encara que no 
consta que s’emeta informe de raonabilitat. 

 Els ingressos d’EMSHI tenen el suport de factures emeses al seu 
gestor EMIMET, però a partir de les dades facilitades per aquest. En 
aquest sentit, EMSHI realitza controls mensuals sobre 
mesuraments, que hauran de resultar suficients i fiables per a 
minimitzar els riscos de frau. 

 El quadre següent mostra els drets reconeguts en 2013 en el capítol 
3 del pressupost d’ingressos, pels principals subconceptes de la 
tarifa: 

Subconcepte 
pressupostari Trams de la tarifa registrats com a ingressos d'EMSHI 2013 

39900 Tarifa tram per a inversions en xarxes 8.902.060 

39902 Tarifa tram per a cànon a la CHX 2.003.440 

39908 
Tarifa tram per a cànon comanda gestió  
Ajuntament València per potabilització 9.768.581 

39910 Tarifa tram per a despeses generals EMSHI 4.703.510 

39911 Tarifa tram per a inversions en plantes 4.259.339 

 Total 29.636.930 

Quadre 2 

 En la liquidació del pressupost d’ingressos no es defineixen els 
subconceptes, quan a la seua denominació exacta. La que consta en 
el quadre anterior és indicativa per facilitar la comprensió del detall 
que s’hi mostra. 

 Pel que fa a les despeses, de la liquidació del pressupost se’n 
desprén que en 2013 s’han reconegut obligacions en el capítol 6 per 
10.335.571 euros enfront dels 10.153.380 euros de l’exercici anterior. 
D’aquestes inversions, les que corresponen a obres, 
fonamentalment en xarxes, són finançades per EMSHI i 
contractades per EMIMET (empresa mixta participada en un 70% 
per Aigües de València, SA, i en un 30% per EMSHI), aspecte que 
s’analitza més detalladament en l’apartat 7.7 d’aquest Informe. 

 En l’import anterior estan incloses les inversions en les plantes 
potabilitzadores de Picassent i de Manises, titularitat de 
l’Ajuntament de València. En virtut de l’encomanda de gestió amb 
l’Ajuntament EMSHI finançarà les obres esmentades que seran 
contractades per l’Ajuntament o pel seu gestor EMIVASA (empresa 
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mixta també participada per Aigües de València, SA). A la 
finalització de a vigència de l’encomanda es regularitzarà la situació 
jurídica de les plantes potabilitzadores i es fixaran les 
compensacions econòmiques, si n’hi hagués, per la transferència de 
la titularitat en favor d’EMSHI. 

 En el capítol 2 del pressupost de despeses s’han reconegut 
obligacions per import de 10.875.522 euros, que inclouen, entre 
d’altres, els corresponents al cànon per la potabilització de l’aigua, 
que es paga a l’Ajuntament de València o al seu gestor (EMIVASA). 

d) Memòria 

 De la reversió formal del contingut de la memòria, es desprén que 
la informació sobre les despeses amb finançament afectat no es 
recull individualitzada per projectes, sinó que s’ha presentat 
agregada en sis àrees de despesa (inversions xarxes, cànon CHX, 
encomanda de gestió Ajuntament de València, EMARSA, inversions 
plantes, Manises i Picassent i “no disponible”), fet que incompleix 
les regles 45 a 48 de la ICAL. 

 Així mateix no consta informació en l’estat de “Transferències i 
subvencions concedides significatives”. Això no obstant en la 
liquidació del pressupost de despeses s’han reconegut obligacions 
en el capítol 4 per import de 3.535.154 euros pel concepte de 
transferències, principalment per a atendre el pagament del cànon 
a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 

 La memòria haurà d’incloure qualsevol altra informació que siga 
necessària per a facilitar la comprensió dels comptes anuals. En 
aquest sentit, en l’apartat de “Gestió indirecta dels serveis públics” 
seria convenient incrementar la informació sobre la prestació del 
subministrament d’aigua en alta als municipis de l’àrea 
metropolitana i mostrar la destinació dels diferents trams de la 
tarifa, tant per a finançar els costos derivats de la prestació del 
servei com per a finançar els distints tipus d’obres hidràuliques 
necessàries per a fer-ho, incloent-hi el desglossament de les 
remuneracions a la societat mixta adjudicatària (prestació, premi 
de cobrança, know-how del soci privat). 

3.2.2 El compte de l’entitat participada (EMIMET) 

En el quadre següent es mostren els imports, en euros, dels principals 
conceptes economicofinancers i pressupostaris de l’exercici 2013 de la 
prestadora del servei d’abastiment d’aigua en alta, Empresa Mixta 
Metropolitana, SA, segons els seus comptes anuals auditats: 
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Conceptes 2013 (en milers d'euros)                            EMIMET 

Total actiu  30.237 

Total passiu  30.237 

Fons propis/Patrimoni net  11.770 

Resultat economicopatrimonial 1.362 

Import net xifra negoci 39.487 

Aprovisionaments (34.782) 

Despeses de personal (2.245) 

Quadre 3 

 

Aquests comptes anuals no formen part del Compte General d’EMSHI 
atesa la seua participació minoritària en l’empresa mixta, que assoleix el 
30% del capital enfront del 70% propietat d’Aigües de València, SA. 

L’abast d’aquesta fiscalització no inclou els comptes d’EMIMET, que no és 
dependent d’EMSHI. Si bé es destaquen els aspectes següents sobre 
aquesta societat mixta: 

- Es va constituir el 17 de desembre de 2008 per EMSHI i Aigües de 
València, SA. El seu objecte social comprén la regulació i 
subministrament d’aigua en alta fins als punts de distribució dels 
municipis de l’àrea metropolitana de València, la gestió i cobrament 
de les tarifes corresponents als municipis usuaris i la redacció de 
projectes i execució de les obres inherents a la prestació del servei. 

- La pràctica totalitat dels seus ingressos correspon a la facturació als 
municipis pel conjunt de trams de la tarifa del proveïment d’aigua 
en alta. Pel tram de consum presenta 31.511 milers d’euros i pel 
tram d’inversions, 7.976 milers d’euros. 

- El 90,5% del seu actiu correspon a l’actiu circulant amb la 
distribució següent: 47% en deutors comercials i 53% en tresoreria. 
En el passiu, la partida més important és la de creditors comercials 
amb 18.100 milers d’euros, que representa un 60% del total, seguida 
de la de fons propis, amb un 39%. 

3.3 Informació a l’Assemblea de l’Entitat 

3.3.1 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

L’article 207 del TRLRHL disposa que la Intervenció de l’Entitat remetrà a 
l’Assemblea, per conducte de la Presidència, informació de l’execució 
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dels pressupostos i del moviment de la tresoreria, amb la periodicitat 
que determine l’Assemblea. 

La base d’execució 51a del pressupost assenyala l’obligació de remetre 
aquesta informació amb caràcter semestral. Pel que fa a això, la 
Intervenció ha remés la corresponent a 2013 i 2014 en les sessions 
semestrals de l’Assemblea. 

Cal destacar que en aquesta entitat local, per la seua naturalesa d’àrea 
metropolitana, l’òrgan superior és l’Assemblea composta per 
representants de 51 municipis. Habitualment es realitzen dues 
convocatòries anuals. L’Entitat addueix raons operatives que justificarien 
l’escassesa de reunions del Ple, atesa la dificultat de coordinar les 
agendes de tants components. Aquesta situació impedeix una rendició 
de periodicitat més freqüent sobre l’execució pressupostària i els 
moviments de tresoreria. 

3.3.2 Inventari de béns 

L’Entitat disposa d’un inventari aprovat en Assemblea. En la sessió de 6 
de juny de 2013 es van aprovar les rectificacions dels inventaris de 2011 i 
2012. En la de 30 de juny de 2014 es van aprovar les modificacions 
corresponents a 2013. En la de 29 d’abril de 2015 es va realitzar la 
rectificació de l’inventari de l’exercici 2014. Tot això en observança del 
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el Reglament de Béns 
de les Entitats Locals (RBEL). 

De la revisió realitzada es desprén que l’inventari de béns recull 
detalladament la composició i valoració de tots els béns patrimonials 
pertanyents a l’Entitat (article 17 de l’RBEL). 

Igualment es desprén que l’inventari està conciliat amb la comptabilitat. 
Les diferències en els valors fonamentalment són degudes a l’efecte 
impositiu (IVA). Així ho informa l’interventor en el qüestionari de control 
intern emplenat i també la persona responsable de l’àrea. 

3.3.3 Morositat en operacions comercials 

L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, estableix que els 
tresorers o interventors elaboraran trimestralment un informe sobre el 
compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’entitat 
local. 

Pel que fa a l’exercici 2013, s’han elaborat informes dels quatre 
trimestres, juntament amb la documentació prevista en l’article 5.4 de la 
dita Llei 15/2010. Els informes van ser remesos a l’òrgan competent del 
Ministeri d’Hisenda i a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat. 
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L’Entitat no incorre en morositat perquè no suporta tensions de 
tresoreria. Si s’ha produït alguna demora ha sigut en el pagament de 
certificacions d’obra a la societat mixta, gestora del servei públic 
d’abastiment d’aigua en alta als municipis de l’àrea metropolitana. I això 
ha sigut a causa del sistema trimestral de compensació de pagaments 
establit amb la societat. En l’actualitat el sistema ha millorar, perquè ha 
passat a tenir una periodicitat mensual. 

EMSHI disposa d’un registre per a les factures i altres documents emesos 
pels proveïdors, segons que estableix l’article 5.1 de la Llei 15/2010. 

Durant l’exercici fiscalitzat i fins al moment de redacció d’aquestes 
conclusions no hem detectat que s’hagen tramés ni rebut factures per 
mitjans electrònics, conformement a les previsions de la Llei 25/2013, de 
27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre 
Comptable de Factures en el Sector Públic. 

D’altra banda, la memòria del Compte General ha d’incloure una nota 
relativa a la informació sobre ajornaments de pagaments a proveïdors, 
fins i tot en el cas que no siguen significatius. 

3.4  Informes de la Intervenció 

L’article 215 del TRLRHL estableix que l’òrgan interventor haurà de 
formular els seus advertiments en l’exercici de la funció interventora, i 
l’article 218 que elevarà un informe a l’Assemblea de totes les 
resolucions adoptades pel president de l’Entitat, contràries als 
advertiments efectuats. 

La Intervenció d’EMSHI no ha formulat advertiments. Així doncs, nos 
han produït acords en contrari. 

Pel que fa a la regulació de la funció fiscalitzadora, la base d’execució 49a 
del pressupost de 2013 estableix la fiscalització prèvia limitada solament 
per a les despeses del capítol 2, en els termes recollits en l’article 219.2 
del TRLRHL (existència de crèdit pressupostari, que el proposat és 
adequat i que les obligacions o despeses les genera l’òrgan competent), 
sense perjudici de la fiscalització plena establida en l’article mencionat. 

Les despeses sotmeses a fiscalització limitada no han sigut objecte d’una 
altra de plena amb posterioritat, sobre una mostra representativa 
d’aquestes (article 219.3 del TRLRHL), perquè, segons que manifesta 
l’Entitat, i hem pogut verificar en l’anàlisi de la mostra d’informes fiscals, 
la fiscalització de les depeses del capítol dos amb caràcter previ a la seua 
aprovació, revisa l’adequació i suficiència de la documentació de suport. 

Quant a la fiscalització dels ingressos, no està regulada en les bases del 
pressupost de 2013. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI). Exercici 2013. 

15 

Les bases d’execució dels pressupostos de 2014 i de 2015 mantenen 
idèntica regulació de la funció fiscalitzadora de la Intervenció. 

En aquest aspecte observem una insuficiència en les bases, especialment 
pel que fa al control del capítol 6 de despeses per obres hidràuliques i del 
2 per despeses de potabilització. Així mateix convé fiscalitzar la 
facturació adequada de la tarifa per l’empresa mixta als municipis, de la 
qual depén la pràctica totalitat dels ingressos d’EMSHI i també 
l’assumpció de despeses pels ajuntaments usuaris. 

L’Entitat no ha implantat el control d’eficàcia previst en l’article 221 del 
TRLRHL. Cal mencionar que s’han elaborat uns procediments de gestió 
dels distints departaments, com a manual o protocol de tramitacions. 

3.5 Estabilitat pressupostària 

Fins a l’exercici 2013, inclòs, la situació financera d’EMSHI resulta estable 
i sostenible, atés que els ingressos han sigut superiors a les despeses. 
Això és degut, fonamentalment, al caràcter tarifari dels ingressos. Tarifa 
que s’aplica sobre la prestació d’un servei públic essencial i 
imprescindible, no subjecte a fluctuacions significatives. En addició a 
això, pel que fa a les despeses del capítol 6 d’inversions, s’ha anat 
produint una certa demora en l’execució de les obres previstes 
pressupostàriament, que explica que les obligacions hagen sigut inferiors 
als crèdits consignats. Aquesta situació ha produït successius resultats 
pressupostaris i romanents de tresoreria positius. 

Pel que fa a l’exercici 2013, hem verificat que la Intervenció ha emés un 
informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
tant en l’aprovació com en la liquidació del pressupost. 

Els informes sobre el compliment d’estabilitat pressupostària, de la regla 
de la despesa i del límit del deute, referits a la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2013, van ser emesos per la Intervenció el 21 de febrer de 
2014 i se’n va donar compte a l’Assemblea celebrada el 30 de juny de 
2014, atenent al que estableix l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007. 
Aquest informe es va remetre dins el termini a la Generalitat. I també al 
Ministeri d’Economia i Hisenda el 8 de maig de 2014, sobrepassat el 
termini normatiu, si bé la demora va ser deguda a la tardana apertura de 
la Plataforma i a les dificultats pròpies de la novetat del sistema 
telemàtic de rendició. 

De l’informe es desprén una capacitat de finançament de 7.545.500 
euros. 

Els informes d’estabilitat detallen els càlculs efectuats i els ajustaments 
practicats, en els termes de comptabilitat nacional segons el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95). La revisió d’aquests 
càlculs ha posat de manifest la raonabilitat del compliment de l’objectiu 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI). Exercici 2013. 

16 

d’estabilitat pressupostària, ja que es dóna una situació de superàvit en 
termes de capacitat de finançament. 

4. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DELS 
EXERCICIS 2013, 2014 I 2015 

4.1 Tramitació i contingut 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre el procediment d’aprovació 
dels pressupostos generals d’EMSHI dels exercicis 2013, 2014 i 2015, així 
com de la revisió de la documentació incorporada en els expedients 
respectius, cal destacar els aspectes següents: 

 
Pressupost 

2013 
Pressupost 

2014 
Pressupost 

2015 

Acord de pròrroga (Resolució Presidència) No n/a n/a 

Aprovació inicial 19-12-2012 06-11-2013 29-10-2014 

Aprovació definitiva 28-12-2012 02-12-2013 28-11-2014 

Publicació 28-01-2013 14-12-2013 05-12-2014 

Remissió Estat i Comunitat Autònoma Sí, amb retard Sí, amb retard Sí, amb retard 

Contingut d'acord amb TRLRHL i RD 500/1990 Sí Sí Sí 

Documentació complementària completa Sí Sí Sí 

Quadre 4 

La remissió dels pressupostos dels exercicis 2013, 2014 i 2015 a 
l’Administració de l’Estat i a la corresponent de la comunitat autònoma 
no s’ha efectuat de manera simultània a l’enviament al butlletí oficial, fet 
que incompleix l’article 169.4 del TRLRHL. Així mateix, s’ha superat el 
termini de remissió previst en l’ordre HAP/2105/2012 (31 de gener de 
l’exercici següent). 

En l’exercici 2013 no s’ha acordat la pròrroga del pressupost anterior amb 
els ajustos previstos en l’article 169.6 del TRLRHL i en la base 13a 
d’execució del pressupost. 

Els pressupostos revisats contenen la documentació prevista en els 
articles 165 i 166 del TRLRHL, que desenvolupa el Reial Decret 500/1990 
(articles 8 i següents). 

La publicació en el BOP del pressupost inicial no assenyalava el lloc ni la 
data inicial del còmput del termini d’exposició al públic requerit en 
l’article 20 del Reial Decret 50/1990. 

A més, els expedients contenen l’informe preceptiu d’estabilitat 
pressupostària, que inclou els càlculs de regla de despesa i nivell de 
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deute previstos en la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

La base 4a d’execució pressupostària assenyala que per al capítol 6, 
"Inversions reals” i per al 9 “Passius financers” el nivell de vinculació 
jurídica pel que fa a la classificació econòmica s’estableix en “el capítol”. 
No obstant això, el nivell de vinculació en la pràctica és, segons l’Entitat, 
l’aplicació pressupostària, de manera que es modificaran les bases 
d’execució per recollir aquesta circumstància correctament. 

4.2 Pressupostos inicials comparats 

Els pressupostos aprovats per als exercicis 2013, 2014 i 2015 es mostren 
en els quadres següents, en el qual s’han incorporat també els de 
l’exercici 2012 a efectes comparatius. 

Capítols 
Pressupost inicial 

2012 2013 2014 2015 

1. Impostos directes - 0 0 0  

2. Impostos indirectes - 0 0 0  

3. Taxes i altres ingressos 29.814.128 29.582.058 27.699.440 26.630.026 

4. Transferències corrents - - -  

5. Ingressos patrimonials 332.000 332.000 332.000 100.000  

6. Alienació inversions - 0 0 0  

7. Transferències de capital - 0 0 0  

8. Actius financers - - - 0  

9. Passius financers - 0 0 0  

  Total ingressos 30.146.128 29.914.058 28.031.440 26.730.026 

Quadre 5 

Capítols 
Pressupost inicial 

2012 2013 2014 2015 
1. Remuneracions personal 1.773.404 1.778.366 1.836.951 1.850.343 

2. Compra béns i servicis 11 .329.716 11.198.400 11.324.290 11 .357.133 

3. Despeses financers 286.200 202.200 73.000 3.300 

4. Transferències corrents 2.020.667 2.005.006 16.700 16.700 

5. Fons de contingència -  0 0 0 

6. Inversions reals 13.358.903 13.361.506 13.646.513 13.502.550 

7. Transferències de capital - - 0 0 

8. Actius financers - - 0 0 

9. Passius financers 1.377.237 1.368.580 1.133.985  0 

  Total despeses 30.146.128 29.914.058 28.031.440 26.730.026 

Quadre 6 
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El pressupost de 2013 de l’Entitat mostra unes previsions inicials 
d’ingressos i despeses de 29.914.058 euros, que representen una reducció 
del 0,8% pel que fa a l’exercici anterior. 

Pel que fa a l’estat d’ingressos l’única variació es produeix en el capítol 3 
que disminueix un 0,8% mentre que en el capítol 5 no s’ha produït cap 
canvi. 

La pràctica totalitat de les previsions d’ingressos dels exercicis 2012, 
2013, 2014 i 2015 està registrada en el capítol 3. En l’exercici 2013 aquest 
capítol representa un 98,90% del total dels ingressos pressupostats, el 
que correspon principalment a la tarifa d’abastiment d’aigua en alta. 

En l’estat de despeses les disminucions més destacables es produeixen 
en el capítol 2 en un 1,2% i en el capítol 3 en un 29,4%, a causa de la 
reducció dels préstecs. 

La despesa més significativa del capítol 2 correspon a l’encomanda de 
gestió amb l’Ajuntament de València per 9.866.261 euros. En el capítol 4 
destaca la transferència pel cànon de regulació per a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer per import d’1.988.306 euros. 

4.3 Modificacions pressupostàries de l’exercici 2013 

Durant l’exercici 2013, l’Entitat ha aprovat 10 modificacions 
pressupostàries, per import total de 29.021.307 euros, el que ha 
representat un increment del pressupost inicial del 97,0%, tal com es 
mostra en el quadre següent, elaborar en euros. 
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ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu %s/total 

1 Impostos directes 0 0 0,0% 0 0,0% 

2 Impostos indirectes 0 0 0,0% 0 0,0% 

3 Taxes i altres ingressos 29.582.058 578.097 2,0% 30.160.154 1,9% 

4 Transferències corrents - 0 0,0% 0 0,0% 

5 Ingressos patrimonials 332.000 0 0,0% 332.000 0,0% 

6 Alienació inv. reals 0 0 - 0 - 

7 Transferències de capital 0 0 - 0 - 

8 Actius financers 0 28.443.211  28.443.211 100,0% 

9 Passius financers 0 0 - 0 - 

  TOTAL INGRESSOS 29.914.058 29.021.307 97,0% 58.935..365 49,2% 

 
ESTAT DE DESPESES 

Capítol Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu %s/total 

1 Despeses de personal 1.778.366 71.006 4,0% 1.849.372 3,8% 

2 Despeses de 
funcionament 11.198.400 820.002 7,3% 12.018.402 6,8% 

3 Despeses financeres 202.200 0 0,0% 202.200 0,0% 
4 Transferències corrents 2.005.006 1.909.427 95,2% 3.914.433 48,8% 
6 Inversions reals 0 0  0  
7 Transferències de capital 13.361.506 24.154.516 180,8% 37.516.022 64,4% 
8 Actius financers 0 3.000  3.000 100,0% 
9 Passius financers 1.368.580 2.063.356 150,8% 3.431.936 100,0% 

  TOTAL DESPESES 29.914.058 29.021.307 97,0% 58.935.365 49,2% 

Quadre 7 

La modificació de major import va ser la incorporació de romanents de 
crèdit aprovada pel president el 7 de febrer de 2013, per import de 
26.388.579 euros. Així mateix, amb data de 22 de febrer de 2013 va ser 
aprovat un altre expedient d’incorporació de romanents per import de 
71.006 euros. 

En l’exercici 2013 també van ser aprovats un expedient de suplement de 
crèdit per 1.980.625 euros, dos expedients de transferències de crèdit per 
269.331 euros, dos expedients d’ampliació de crèdit per 37.818 euros i dos 
expedients de generació de crèdit per 543.278 euros. 

Hem revisat una mostra d’aquestes modificacions, que assoleix el 97,8% 
del total: 

- Modificació 5/2013, aprovada pel Ple de 6 de juny de 2013, per import 
d’1.980.625 euros. 

 Esta modificació es justifica per l’aplicació de l’article 32 de la 
LOEPSF que estableix que en el supòsit que la liquidació 
pressupostària se situe en superàvit, aquest es destinarà en el cas 
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de les corporacions locals a reduir el nivell d’endeutament net. 
L’Entitat no ha tramitat la memòria justificativa requerida en 
l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990 perquè aquesta modificació 
s’ha realitzat per mandat legal segons consta en l’expedient. 
Tampoc no s’ha emés un informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària establit en l’article 16.2 del Reglament 
de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, per 
aquest mateix motiu. 

- Modificació 2/2013 per incorporació de romanents de crèdit per import de 
26.388.579 euros. 

 Es tracta de romanents de crèdit que emparen projectes finançats 
amb ingressos afectats, que han d’incorporar-se obligatòriament, 
tal com disposa l’article 47.5 del Reial Decret 500/1990. 

 Aquesta modificació ha sigut aprovada pel president de l’Entitat el 7 
de febrer de 2013, amb anterioritat a l’aprovació de liquidació del 
pressupost el 28 de febrer de 2013. Si bé s’ha observat el que 
estableix la base 12a d’execució del pressupost, punt cinqué, que 
permet anticipar l’aprovació de la incorporació de romanents per a 
despeses afectades. 

 No s’ha emés l’informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària establit en l’article 16.2 del Reglament 
de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària. 

 En la revisió de l’expedient de modificació pressupostària hem 
detectat que s’ha produït un error en la partida pressupostària 
46200.161 “Subsidi plantes depuradores”, perquè han sigut 
incorporats crèdits per import superior, en 72.988 euros, al de 
liquidació del pressupost de l’exercici anterior. 

4.4 Obligacions pendents d’aplicar al pressupost i expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 

L’Entitat no té obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

4.5 Mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors 

EMSHI no ha necessitat acollir-se al mecanisme de finançament per al 
pagament a proveïdors. 

5. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

5.1 Resultat pressupostari de 2013 

En el quadre següent es mostra el detall del resultat pressupostari de 
2013, comparat amb l’exercici anterior, en euros: 
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Drets 

reconeguts 
nets 2013 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2013 

Resultat  
2013 

Resultat. 
2012 

Variació 
2013/2012  

a. Operacions corrents 30.683.456 16.024.571 14.658.885 20.630.578 (28,9%) 

b. Altres operacions no financeres 0 10.335.571 (10.335.571) (10.153.380) (1,8%) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 30.683.456 26.360.142 4.323.314 10.477.198 (58,7%) 

2. Actius financers 3.000 3.000 0 0  

3. Passius financers 0 3.431.936 (3.431.936) (4.696.480) 26,9% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3) 30.686.456 29.795.078 891.378 5.780.718 (84,6%) 

4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0 28.625 (100,0%) 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 6.093.307 4.938.015 23,4% 

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 7.677.709 10.747.831 (28,6%) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+2+3+4+5-6) (693.024) (472) 146.475,6% 

Quadre 8 

Segons aquest estat retut, el resultat pressupostari ajustat de 2013 va ser 
negatiu en 693.024 euros, i va empitjorar un 146.475,6% respecte a 
l’import també negatiu per 472 euros de l’exercici 2012. Això no obstant, 
considerant l’ajust esmentat en el paràgraf a) següent, el resultat 
pressupostari és positiu per 1.287.601 euros. 

La variació més important pel que fa a l’exercici anterior es produeix en 
les operacions corrents, que baixen en 5.971.693 euros; en gran mesura 
per l’augment de les obligacions reconegudes netes en 2013. 

Després del treball realitzat, cal tenir en compte les incidències següents 
per interpretar adequadament el resultat pressupostari de l’exercici, 
sense perjudici dels possibles ajustaments que se’n poguessen derivar en 
cas que l’abast de la fiscalització s’hagués estés a altres àrees de treball. 

a) Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

- L’Entitat ha realitzat una modificació pressupostària per 
import d’1.980.625 euros finançada amb romanents de 
tresoreria per a despeses generals i que ha generat obligacions 
reconegudes per aquest import sense que haja sigut reflectit 
en els ajustos al resultat pressupostari com a desviació 
positiva. Per tant, el resultat pressupostari ajustat es troba 
infravalorat en la dita quantitat. 

b) Despeses amb finançament afectat 

- Hem comprovat que l’Entitat fa el seguiment i control 
comptable de les despeses amb finançament afectat en els 
termes establits per les regles 45 a 48 de la ICAL, encara que el 
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seguiment es realitza mitjançant fulls Excel auxiliars i no a pel 
sistema d’informació comptable. En el treball de camp hem 
detectat una diferència de més, per import de 94.733 euros, 
entre el detall auxiliar del càlcul per aplicació pressupostària 
de les desviacions de finançament acumulades de les 
inversions en xarxes i la dada d’aquestes desviacions que 
consta en el romanent de tresoreria de l’exercici. Aquesta 
diferència no és significativa des del punt de vista quantitatiu, 
això no obstant mostra una certa insuficiència del sistema 
auxiliar de càlcul de les desviacions de finançament. 

 Pel que fa a això, l’entitat hauria d’introduir el càlcul de les 
desviacions de finançament en el seu sistema d’informació 
comptable, per garantir la correcció dels imports registrats per 
projectes de despesa. 

- Hem revisat una mostra de les desviacions de fiançament de 
l’exercici, que representaven un 37,7% de les desviacions 
positives i un 48,3% de les desviacions negatives. S’ha verificat 
que en els dos projectes de despesa analitzats, els drets 
reconeguts i les obligacions reconegudes coincideixen amb la 
liquidació del pressupost. A més hem verificat el càlcul de la 
desviació de finançament acumulat d’una aplicació 
pressupostària, que ha resultat coincident amb les dades 
comptables. 

5.2 Romanent de tresoreria de 2013 

En el quadre següent es mostra el càlcul del romanent de tresoreria 
corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 aprovada 
per l’Entitat i la seua comparació amb l’exercici 2012, en euros: 
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ROMANENT DE TRESORERIA 2013 2012 Variació 

1.(+) Fons líquids 21.370.349 17.356.453 23,1% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 10.906.797 14.258.518 (23,5%) 

(+) Del pressupost corrent 5.867.102 9.114.826 (35,6%) 

(+) De pressupostos tancats 1.393.511 1.367.794 1,9% 

(+) D’operacions no pressupostàries 3.646.184 3.775.899 (3,4%) 

(-)Cobraments realitzats pdts. d'aplicació definitiva 0 0  

3.(-) Obligacions pendents de pagament 1.359.324 1.850.054 (26,5%) 

(+) Del pressupost corrent 710.455 931.163 (23,7%) 

(+) De pressupostos tancats 91.993 367.939 (75,0%) 

(+) D’operacions no pressupostàries 556.876 550.953 1,1% 

(-)Pagaments realitzats pdts. d'aplicació definitiva 0 0   

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 30.917.823 29.764.917 3,9% 

II. Saldos de cobrament dubtós 464.051 1.324.706 (65,0%) 

III. Excés de finançament afectat 28.043.984 26.459.585 6,0% 

IV. Romanent tresoreria per a desp. grls (I - II - III) 2.409.787 1.980.626 21,7% 

Quadre 9 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre el càlcul adequat del 
romanent de tresoreria, s’assenyalen els aspectes més importants. 

a) Drets pendents de cobrament 

Dels saldos pendents de cobrament de 2013, destaca el saldo de 
5.865.260 euros, corresponent a taxes i altres ingressos, més 
concretament als trams de la tarifa girada als municipis de l’àrea 
metropolitana pel proveïment d’aigua als seus punts de distribució. 

Els drets pendents de cobrament d’exercicis tancats, amb una 
antiguitat superior a quatre anys, que corresponen en la seua 
majoria a taxes als municipis, pugen a 379.805 euros. A causa del 
temps transcorregut des que es van liquidar, l’Entitat hauria de 
depurar els drets sense possibilitat de cobrament. Amb caràcter 
previ a les baixes, s’hauran de formalitzar els expedients que 
determinen i fonamenten les causes que les originen. 

b) Obligacions pendents de pagament 

 Dins de les obligacions pendents de pagament recollides en el 
romanent de tresoreria, destaca el saldo del pressupost corrent, per 
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710.455 euros, el component més significatiu del qual és el deute 
per obres hidràuliques executades, que puja al tancament a 554.500 
euros, el que representa un 5% sobre les obligacions reconegudes 
per aquest concepte en el capítol 6 del pressupost de despeses de 
l’Entitat. 

c) Saldos de cobrament dubtós 

 El saldo de deutors de cobrament dubtós presentat per l’entitat ha 
pujat a 464.051 euros. En 2013 s’ha dotat la provisió per a 
insolvències per import de 42.839 euros en la comptabilitat 
patrimonial. 

 Per determinar els drets de cobrament dubtós, en els bases 
d’execució del pressupost, es té en compte l’acumulat de tots els 
deutes amb una antiguitat major a dos anys. 

 En la liquidació del pressupost tancat d’ingressos consten 404.662 
euros per drets pendents de cobrament amb antiguitat superior a 
dos anys. Vist l’import registrar com a deutors de cobrament dubtós 
en l’estat de romanent de tresoreria, resulta superior a l’acumulat 
esmentat, motiu pel qual l’Entitat ha donat compliment a les bases 
d’execució del pressupost pel que fa a aquesta àrea. 

d) Excés de finançament afectat 

 L’excés de finançament afectat, que puja a 28.043.984 euros, es 
calcula com la suma de les desviacions de finançament acumulades 
positives. Aquest import tan significatiu es produeix pels 
desfasaments temporals entre la recaptació del tram de la tarifa 
destinat a finançar inversions en xarxes i en plantes 
potabilitzadores i l’execució efectiva de les obres corresponents. 

 L’Entitat realitza el control d’aquestes desviacions –individualitzat 
per projectes d’obra– mitjançant fulls de càlcul auxiliars. Seria més 
adequat que el seguiment el fes mitjançant la mateixa aplicació 
comptable per minimitzar errors de traspàs de dades. 

 En l’àrea de resultat pressupostari hem revisat una mostra de les 
desviacions positives, que representen un 37,7% del total. Les 
observacions sobre la revisió realitzada es comenten en l’apartat 5.1 
d’aquest Informe. Pel que fa a l’import presentat en l’estat de 
romanent de tresoreria cal remarcar que, de la revisió, no es 
desprén que haja sigut sobredimensionat. 
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e) Obligacions sense aplicar al pressupost 

 Els comptes d’EMSHI no presenten saldos per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost. El compte 413 no consta en el balanç de 
comprovació de l’Entitat. 

6. TRESORERIA 

6.1 Caixa i bancs i institucions de crèdit 

El saldo de tresoreria i la seua composició a 31 de desembre de 2013, 
segons els registres comptables de l’Entitat, es mostra en el quadre 
següent elaborat en euros: 

Concepte Import 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius  6.368.349 

Bancs. Comptes restringits de recaptació  2.000 

Bancs. Compte financer  15.000.000 

Total 21.370.349 

Quadre 10 

D’acord amb la informació aportada, en 2013 l’Entitat va tenir 12 comptes 
corrents operatius, un compte restringit de recaptació i un compte 
financer. 

De la documentació complementària retuda juntament amb el Compte 
General de 2013 no se’n desprenen incidències significatives. 

EMSHI no ha elaborat el pla de disposició de fons de la tresoreria, establit 
en l’article 187 del TRLRHL, que haurà de recollir les prioritats que s’hi 
estableixen i les de l’article 14 de la LOEPSF. Tampoc el pla de tresoreria 
que estableix aquesta última Llei. Això no obstant, hem comprovat que 
la Intervenció ha remés al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques la informació necessària sobre el pla de tresoreria, previst en 
l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012 en desenvolupament de les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012. 

6.2 Pagaments per a justificar 

Es troben regulats en la base d’execució 31a del pressupost. En aquesta 
base, d’acord amb el que s’estableix en l’article 190.2 del TRLRHL i en 
l’article 72.2 del Reial Decret 500/1990, s’especifica el termini de 
justificació, els conceptes pressupostaris amb càrrec als quals es poden 
expedir les ordres de pagament a justificar i el límit quantitatiu 
d’aquestes. 
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En 2013 no s’han expedit ordres de pagament per a justificar. 

6.3 Acomptes de caixa fixa 

Els acomptes de caixa fixa es regulen en la base 32a del pressupost per a 
2013, on s’estableix la quantitat global. Són provisions de fons no 
pressupostaris i permanents per a atendre de manera immediata 
despeses repetitives. Aquesta regulació s’ajusta al que estableix l’article 
73 del Reial Decret 500/1990. 

Després de la revisió d’una mostra, hem comprovat que les reposicions 
de fons van precedides del compte justificatiu, que és aprovat pel 
president. S’hi aporten adequadament les factures i els tiquets 
procedents. També es verifica que la destinació de la despesa coincideix 
amb el tipus de despesa que es pot atendre amb cada acompte. A més 
s’hi inclou l’informe de la Intervenció. 

7. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

7.1 Normativa i grau d’aplicació 

EMSHI, entitat metropolitana integrant de l’Administració local, té la 
consideració d’Administració Pública, als efectes previstos en el Reial 
Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

En conseqüència, els contractes administratius regulats en l’article 19 del 
TRLCSP que celebre s’hauran d’atenir, quant a la seua preparació, 
adjudicació, efectes i extinció, al que disposa aquesta Llei i les seus 
disposicions de desenvolupament. 

La normativa específica de contractació en les entitats locals i, en 
particular, pel que fa als òrgans de contractació i la distribució de les 
seues competències, és regulada expressament en la disposició 
addicional segona del TRLCSP. 

En aquest sentit durant 2013 determinades competències de l’Assemblea 
estaven delegades en la Junta de Govern. 

7.2 Perfil de contractant 

El perfil de contractant d’EMSHI es troba ubicat en la seua pàgina web 
institucional. El resultat de la revisió efectuada en aquest perfil ha posat 
de manifest el següent: 

a) El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no 
disposa de certificacions de publicació, tal com preveuen els articles 
53.3 i 334.2 del TRLCSP, per garantir de manera fefaent el moment 
d’inici de la difusió pública de la informació. 
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b) Els documents publicats en el perfil no estan autenticats per 
signatura electrònica autoritzada, segons preveu la Llei 11/2007 i la 
disposició addicional setzena, lletra f) del TRLCSP. 

7.3 Contractes formalitzats en l’exercici 2013 

Segons la relació facilitada, el següent quadre mostra el nombre i import 
dels contractes formalitzats en 2013, per tipus i procediments 
d’adjudicació. 

Tipus de contracte Procediments 
d'adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % NÚM. % 

Serveis 
Obert 312.215 87,94% 3 75,00% 

Negociat 42.829 12,06% 1 25,00% 

Subtotal 355.044 100,00% 4 100,00% 

Total contractes 2013 355.044  4  

Quadre 11 

Hem comprovat l’incompliment de l’obligació de remissió de la 
informació contractual al Registre de Contractes del Sector Públic, com 
estableix l’article 333 del TRLCSP. 

D’altra banda, d’acord amb la Instrucció aplicable en 2013 sobre remissió 
de les relacions anuals dels contractes celebrats per les entitats del 
sector públic local al Tribunal de Comptes, aprovada per Acord del Ple de 
26 d’abril de 2012 (BOE, núm. 114 de 12 de maig de 2012) totes les entitats 
locals han de remetre telemàticament al Tribunal de Comptes una 
relació certificada dels contractes celebrats durant l’exercici anterior a 
través de la Plataforma de Rendició de Comptes. No consta que hi haja 
hagut comunicacions relatives a 2013 i següents. 

7.4 Revisió dels expedients de contractació seleccionats 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació realitzada en 
2013, hem revisat la mostra que es detalla en el quadre següent elaborat 
en euros, que representa un 45,5% del total adjudicat en 2013. També 
s’ha seleccionat un expedient adjudicat en 2014. 
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Número expedient Proced 
adjudic. 

Objecte 

Preu 
Adjudicació 

(IVA exclòs) 

   CONTRACTES ADJUDICATS EN 2013  

7.6.a) S/AJ/CONT/14/SERV/ 
T.CUENTAS/2013 PNSP Servei assistència jurídica per a exigència responsabilitat 

comptable liq. EMARSA davant el Tribunal de Comptes 42.829,14 

7.6.b S/AJ/CONT/10/SERV/AT
/EXPROPIACIONES/2013 A Assistència tècnica expropiació projectes obres 119.024,23 

   Mostra de l’exercici 2013 161.853,37 

 

   CONTRACTES ADJUDICATS EN 2014  

7.6.c) 
S/AJ/CONT/17/SERV/D.
O. PUNTO 0 PUÇOL PI 
04-12 FIII T2/2014 

A 
Serveis per a la direcció d’obra i coordinació de seguretat i 
salut del projecte “Desdoblament amb canonada DN 600 entre 
punt 0 i Puçol, fase III -tram I(PI. 04/2012)” 

80.161,32 

   SEGUIMENT CONTRACTES ADJUDICATS EN EXERCICIS 
ANTERIORS 

 

7.7 S/CONT/07/SERV/MIXT
A/ AJ/2012 A 

Concurs iniciatives per a seleccionar soci privat que 
juntament amb EMSHI ha de construir Societat Mixta 
encarregada del subministrament d’aigua en alta dins de 
l’Àrea Metropolitana de València 

N/C 

   Mostra de l’exercici 2014 80.161,32 

Quadre 12 

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. 

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

Així mateix, s’ha efectuat una anàlisi de l’execució i/o resolució 
adequada d’un contracte formalitzat en 2012. 
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7.5 Incompliments de caràcter general 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes que 
figura en l’apartat anterior, s’han posat de manifest una sèrie 
d’incidències no sempre coincidents, que considerem adequat reflectir 
en l’apartat següent, de manera específica per a cadascun dels 
contractes revisats. 

7.6 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Tot seguit es comenten de manera individualitzada els aspectes més 
significatius resultants de la fiscalització efectuada. 

a) Expedient S/AJ/CONT/14/SERV/T.CUENTAS/2013 Contracte de serveis 
per a l’exigència de responsabilitat comptable a EMARSA davant el 
Tribunal de Comptes 

En la relació de contractes certificada per EMSHI consta com un 
procediment negociat sense publicitat (PNSP) per import de 42.829 
euros, més IVA. Tanmateix, de l’anàlisi de la documentació de 
suport, resulta que s’ha tramitat com una adjudicació directa per a 
una prestació de serveis originada en 2010 i que, fins al tancament 
de 2015, ha assolit una despesa acumulada de 61.784 euros. 

L'origen d’aquesta contractació directa es remunta a l’Acord de la 
Junta de Govern de 7 d’octubre de 2010 que va dictaminar “actuar 
davant qualsevol ordre jurisdiccional mitjançant les accions que 
corresponen” en el marc de la liquidació d’EMARSA. Així, la 
Resolució del president número 471 de 15 de novembre de 2010 va 
acordar incoar expedient de contractació per a exigir responsabilitat 
comptable davant el Tribunal de Comptes pel perjudici derivat de la 
gestió d’EMARSA. 

Com a conseqüència de la dita Resolució, no es va iniciar un 
expedient de contractació per procediment obert o negociat, per 
promoure concurrència en l’adjudicació d’un contracte, el preu del 
qual hauria d’haver-se estimat per al conjunt d’actuacions judicials 
previsibles. Es va tramitar com un contracte menor i es va adjudicar 
directament per un import de 17.493 euros més IVA, l’objecte del 
qual es va limitar a l’assistència jurídica solament per a al tràmit de 
la fase de les actuacions prèvies. 

En 2013, exercici objecte de la fiscalització, s’acorda continuar amb 
els mateixos serveis professionals per portar a terme la fase 
d’enjudiciament comptable per 42.829 euros, més IVA. 

Encara que certificat com un PNSP, no ha sigut elaborat un plec 
amb les condicions de negociació, ni en l’expedient consten les 
ofertes cursades a diferents proveïdors del servei que s’ha de 
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contractar, no s’ha formalitzat cap document contractual. Com a 
suport consta un full d’encàrrec signat pels lletrats actuants, en el 
qual no figuren les clàusules, objecte de la suposada negociació i 
acord. En la tramitació dient no s’ha donat compliment als articles 
169.1, 176 i 178 del TRLCSP, que regules el procediment negociat 
sense publicitat. 

En addició a això, s’ha incomplit l’article 53.2 del TRLCSP, perquè 
l’adjudicació d’aquest contracte no ha sigut publicada en el perfil de 
contractant. 

b) Expedient S/AJ/CONT/10/SERV/AT/EXPROPIACIONES/2013 Contracte de 
serveis per a l’assistència tècnica en la gestió de les expropiacions 
necessàries per a executar els projectes d’obra d’EMSHI 

Es tracta d’un expedient de tramitació ordinària per procediment 
obert. Conté els plecs tal com prescriu l’article 109.3, això no 
obstant, no consten diligenciats amb la signatura de l’òrgan de 
contractació i el vistiplau del secretari donant-ne fe pública. En 
conseqüència, no hi ha garantia sobre l’autenticitat del tenor literal 
d’aquests en l’aprovació de l’expedient de contractació. 

No consta en l’expedient justificació adequada de l’elecció dels 
criteris que es consideraran per a adjudicar el contracte, tal com 
exigeix l’article 109.4 del TRLCSP. 

c) Expedient S/AJ/CONT/17/SERV/D.O. PUNT O PUÇOL PI 04-12 FIII 
T2/2014 Servei direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en el 
projecte de desdoblament amb canonada DN600 entre el punt 0 i Puçol, 
fase III tram2 

Es tracta d’un expedient de tramitació ordinària per procediment 
obert. Formalment conté tota la documentació. Però no es justifica 
adequadament l’elecció dels criteris d’adjudicació (article 109.4). 
Conté els plecs (article 109.3), si bé no consten diligenciats amb la 
signatura de l’òrgan de contractació i el vistiplau del secretariat 
donant-ne fe pública. En conseqüència, no hi ha garantia sobre 
l’autenticitat del caràcter literal d’aquests en l’aprovació de 
l’expedient de contractació. 

Formalment s’ha donat preponderància als criteris de valoració 
automàtica, però això no ha sigut efectiu, atesa l’escassa diferència 
entre la ponderació de 51/100 dels criteris automàtics, enfront del 
49/100 dels criteris la quantificació dels quals depén d’un judici de 
valor. 

En la formalització del contracte no consta que s’hagen signat 
també els plecs administratius i tècnic. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de 
l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI). Exercici 2013. 

31 

7.7 Contractes derivats d’exercicis anteriors a 2013 

En el marc de la competència de l’abastiment d’aigua en alta als 
municipis integrants de l’àrea metropolitana, EMSHI va formalitzar el 20 
de novembre de 2012 un contracte de gestió de servei públic en la seua 
modalitat de societat d’economia mixta. 

Aquest contracte, que obliga les parts, presenta una sèrie de 
peculiaritats, entre altres que, en la pràctica, la contractació de les 
inversions en infraestructures necessàries per a l’abastiment d’aigua està 
en l’empresa mixta EMIMET, en virtut del que estableixen els plecs de 
l’expedient de selecció del soci privat que es va tramitar en 2008. I això 
sense assumir la titularitat i finançament de les obres ni tampoc 
sotmetre els procediments d’adjudicació a control sobre el compliment 
de la normativa contractual. Aquestes infraestructures són propietat 
d’EMSHI, que les finança en la seua totalitat amb càrrec al tram 
d’inversions dels seus ingressos tarifaris. 

Pel que fa a la gestió d’aquesta competència local per part d’EMSHI cal 
fer una sèrie d’observacions: 

- El fet de gestionar indirectament el servei d’abastiment d’aigua als 
punts de distribució municipals s’ajusta a la legalitat. El tipus de 
contracte elegit, també, perquè es tracta d’un servei públic. Cosa 
distinta és l’execució de les obres inherents, que s’aborda més 
avant. Per a gestionar aquest servei essencial, EMSHI ha constituït 
una societat mixta en la qual no deté la majoria, perquè el soci 
majoritari posseeix el 70% del capital. En el Consell d’Administració 
EMSHI té nou representants i Aigües de València, SA, 10. L’Entitat 
ostenta la presidència. 

- El fet que el servei es preste a risc i ventura de l’adjudicatari és 
matisable en el sentit que l’únic risc real –la fluctuació del consum– 
no és suficientment rellevant, perquè el servei és essencial i 
ineludible (forma part de les competències municipals) i es presta 
en absència de competència. Ni tampoc l’empresa mixta assumeix 
cap risc pel que fa a l’execució de les obres, perquè, tal com s’ha 
interpretat el contracte, la concedent finança totes les obres, siguen 
de manteniment o d’ampliació, deté la titularitat sobre aquestes i 
les registra en la seua comptabilitat i en el seu inventari de béns. 

- En qualsevol cas, aquest contracte de gestió de serveis públics té 
naturalesa mixta, amb un doble objecte: d’una banda la mateixa 
prestació de l’abastiment d’aigua (i cobrança de la tarifa actuant 
com a intermediari entre EMSHI i els municipis usuaris) i d’altra 
banda la construcció de les obres necessàries per a fer-ho. Cal 
destacar que, en la norma, el contracte de gestió de serveis públics 
no està concebut per a l’execució d’obres durant dècades. En els 
contractes d’aquest tipus, les obres, quan n’hi ha, o bé es plantegen 
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com a accessòries o si de cas com a inicials, si no existeixen 
prèviament i són imprescindibles per a la gestió del servei. En 
aquest cas existia infraestructura prèvia per al subministrament 
d’aigua als municipis, l’ús de la qual ha sigut cedit a la societat 
mixta. Però la peculiaritat d’aquest contracte és que observa 
l’execució d’obres complementàries de manera continuada durant 
cinquanta anys, i que, en la pràctica l’òrgan de contractació és 
l’empresa mixta de majoria privada. EMSHI es limita a 
l’“encomanda” a EMIMET de l’execució. 

- Les obres executades fins ara són públiques, titularitat d’EMSHI, 
finançades per mitjà del tram d’inversions de la tarifa que paguen 
els ajuntaments usuaris i que rep EMSHI. 

- Això no obstant, la contractació d’aquestes obres és tramitada per 
l’empresa mixta EMIMET, que no és poder adjudicador i que per la 
seua naturalesa no estaria subjecta al TRLCSP ni tampoc sotmesa a 
control ni fiscalització per part d’EMSHI o de l’òrgan de control 
extern, Si bé el plec reitera l’obligació de complir amb la Llei 
31/2007, no estableix mecanismes de control sobre el compliment 
d’aquesta obligació. 

- Hem verificat que EMIMET ha publicat en la seua seu electrònica 
(perfil de contractant) els anuncis de licitació de dos dels contractes 
que ha anat adjudicant des de l’inici de la prestació fins al moment 
de redactar aquestes conclusions. Així mateix hem realitzat una 
cerca en el BOE sobre la matèria. El resultat de la cerca ha sigut, 
llevat d’error o omissió, que durant el període 2009-2015 EMIMET ha 
publicat quatre contractes, en els quals a priori es detecta 
fraccionament, perquè es contracta separadament l’execució d’una 
canalització i el subministrament de les canonades imprescindibles 
per a fer-la. 

- El contracte observa dins del seu objecte (clàusula 5a C) la 
realització d’obres de distinta naturalesa. EL PCAP de 2008, 
plenament vigent, estableix en la seua clàusula 25 unes obres 
“inicials” denominades “inversions de xoc” el valor estimat de les 
quals pujava en 2008 a 70 milions d’euros. L’execució del pla 
esmentat ha sigut parcial i ha experimentat demores a causa de la 
incertesa generada per la presentació dels recursos interposats per 
un altre licitador. 

- Com a conseqüència del recurs guanyat per aquest altre licitador, el 
TSJCV emet la sentència número 261/12, que anul·la l’adjudicació 
del concurs. Per aquest motiu, EMSHI retrotrau les actuacions a la 
fase d’adjudicació. El 6 de novembre de 2012 s’adjudica novament al 
mateix soci privat el 20 de novembre es formalitza un nou contracte 
per 50 anys, novament sense estimació del preu per al període. 
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- Cal destacar pel que fa als plecs de 2008 (tant l’administratiu com el 
tècnic) que les clàusules que versen sobre l’execució dels distints 
tipus d’obres són molt confuses. En la pràctica, EMSHI ha 
interpretat que les inversions necessàries per al subministrament 
d’aigua, bé es tracte d’obres de manteniment, bé siga per 
extensions de xarxes a nous punts de distribució, o per xarxes 
noves per a municipis que encara no tenen aquesta infraestructura, 
totes es financen amb la tarifa, sense atendre la literalitat de les 
clàusules dels plecs de 2008 (per exemple 21.2d) del PCAP i 22.2 del 
tècnic). 

- A més de les obres de xoc, el contracte observa l’execució d’altres 
obres de manteniment o ampliació de les xarxes de transport –i 
també obres en les plantes potabilitzadores– que anualment es 
proposen en un pla d’inversions valorat, que aprova EMSHI a 
l’efecte d’incloure’ls en les seus pressupostos anuals respectius. La 
xifra estimada d’aquestes inversions (apartat 25 B) del PCAP de 
2008) puja a 6.446.000 euros, però no especifica clarament si aquest 
import és anual o es determina per a la vigència del contracte (50 
anys). En la pràctica s’han executat obres anuals per imports 
superiors a l’esmentat. 

- Per estimar sumàriament el preu de les obres del contracte tenint 
en compte la seua duració, 50 anys, no hem considerat la inversió 
de 2009, per haver esdevingut en les circumstàncies especials 
pròpies de l’inici del contracte. A partir dels imports pressupostats 
des de 2010 en avant resultaria proporcionalment un cost acumulat 
estimat de les obres no inferior a 547 milions d’euros d’obra pública. 

- En el contracte no ha sigut estimat el preu de la prestació del servei 
d’abastiment i de la gestió del cobrament de la tarifa. 

- En addició a això cal mencionar que, per al compliment d’una part 
essencial de l’objecte contractual –l’execució de les obres 
necessàries per a la prestació del servei– l’adjudicatària no disposa 
de mitjans propis suficients ni de la qualificació precisa per a això 
motiu pel qual no s’executa directament les obres sinó que les 
subcontracta al 100%. Per tant, l’adjudicatària no hauria acreditat la 
capacitat d’obrar i habilitació professional (solvència tècnica o 
professional) necessària per a l’execució d’obres. 

- En aquest sentit, a més, l’empresa no supliria la falta de mitjans de 
l’entitat EMSHI per a la realització d’aquesta competència local. 

- Quant a la subcontractació a la qual acudeix l’EMIMET, es 
contravindria el que estipula l’article 289 de l’LCSP que estableix 
que l’adjudicatari d’un contracte de gestió de serveis públics no 
podrà subcontractar més que activitats accessòries. Entenem que 
una part substancial de l’objecte del contracte (les obres) no pot 
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considerar-se accessòria i subcontractar-se al 100%. Encara que cal 
destacar que el contracte preveu expressament que les obres no les 
execute directament l’empresa mixta tot i que són part essencial de 
l’objecte d’aquest. 

- A més, en el plec s’indica que, en aquest cas, l’adjudicació de les 
obres haurà d’ajustar-se a la Llei 31/2007 de Contractes en Sectors 
Estratègics, però com que no es regula el compliment d’aquesta 
obligació, no existeix cap mecanisme de control sobre els 
procediments d’adjudicació i per tant no hi ha garanties de 
publicitat, concurrència, objectivitat i altres principis de la 
contractació pública, que hauran de ser respectats. 

En conseqüència concloem que el contracte és de naturalesa mixta sense 
que EMSHI haja ponderat el pes dels dos objectes contractuals per 
determinar quin és el principal. A partir de la documentació contractual i 
de l’anàlisi realitzada sobre l’execució d’aquest, es tracta d’un contracte 
que comparteix característiques amb el de gestió de serveis públics i el 
de concessió d’obra pública. En la pràctica, ha sigut tramitat com de 
gestió de serveis públics. 

En aquest cas concret, en el qual ja existia la infraestructura per a 
realitzar el subministrament d’aigua, les obres de manteniment 
entrarien raonablement en el marc de la prestació de serveis públics; 
però no les obres noves. 

Per la part del contracte que es refereix a l’execució d’obra pública nova, 
és a dir, d’ampliació o creació d’infraestructures hidràuliques, es 
tractaria de contractes d’execució d’obres o, si de cas, d’un de concessió 
d’obra pública. 

En el primer supòsit, es tractaria de contractes successius d’obres. De fet, 
EMSHI està realitzant “encomandes” com a encàrrecs anuals d’execució 
d’obra a EMIMET. Serien modificacions del contracte que haurien 
d’haver-se licitat. Per tant, hauria incomplit el principi licitatori regulat 
en la normativa contractual; i concretament l’article 11 del TRLCAP que 
prescriu el compliment dels principis de publicitat, concurrència, igualtat 
i no discriminació o, si hi és d’aplicació, la normativa més actual (l’article 
1 del TRLCSP) que prescriu que l’activitat contractual s’haurà d’ajustar 
als principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, 
transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

En el segon supòsit, es tractaria d’un contracte de concessió d’obra 
pública, encara que no haja sigut licitat ni adjudicat com a tal. En aquest 
cas s’hauria incomplit l’article 253.1 que estableix que les obres públiques 
objecte de concessió seran finançades, totalment o parcialment, pel concessionari, 
que, en tot cas, assumirà el risc en funció de la inversió realitzada. En el cas 
que ens ocupa, el 100% del cost de les obres és facturat per la 
concessionària a la concedent, que les paga amb càrrec al capítol 6 del 
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seu pressupost (els crèdits afectats consignats en aquest capítol tenen la 
seua correspondència en els ingressos afectats del capítol 3, procedents 
dels trams per a inversions de la tarifa cobrada als municipis per compte 
d’EMSHI). La concessionària tampoc no es fa càrrec del risc. 

En addició a això, cal destacar que, a la vista del que disposa la clàusula 
1.1, lletra c) del PCAP, en relació amb l’article 56.2 del TRLCSP, els 
contractes que tinguen per objecte la vigilància, supervisió, control i 
direcció de l’execució d’obres i instal·lacions no es podran adjudicar a les 
mateixes empreses adjudicatàries dels contractes d’obres corresponents. 
Cal tenir en compte que el precepte esmentat és aplicable al contracte 
analitzat, ja que el mateix PCAP es remet a allò que “siga exigit per la 
normativa vigent”, i el TRLCSP és la normativa vigent en aquests 
moments per a EMSHI. 

Quant al seguiment de l’execució d’aquest contracte en 2013 hem revisat 
una mostra de factures. L’empresa mixta EMIMET durant 2013 ha 
executat diversos projectes d’inversió. Hem seleccionat la despesa 
associada a un d’aquests projectes, comptabilitzat en l’aplicació 
pressupostària 161/629.10 “Ampliació dipòsit Museros en 9.000 m3”. 

En 2011 EMIMET va contractar l’obra, la direcció d’obra i l’estudi de 
seguretat i salut. Sobre els procediments d’adjudicació utilitzats no 
consta informació en el seu perfil del contractant, ni es pot determinar 
que s’hagen complit els preceptes de la normativa contractual aplicable 
(Llei 31/2007), perquè EMSHI no realitza cap fiscalització. 

Es desconeix quina empresa ha executat realment les obres i no consta 
en EMSHI aquesta informació. Sí que consten les certificacions expedides 
pel director de l’obra, sobre la base de la relació valorada (article 150 de 
l’RGLCAAPP). Les factures adjuntes a les certificacions d’obra són emeses 
per EMIMET. En les certificacions d’obra, que adjunten com a suport a les 
factures, no figura l’empresa constructora. 

Com a suport a les factures que l’empresa mixta emet a EMSHI per 
execució d’obres, les certificacions haurien de presentar-se conformades 
per l’empresa que haja executat les obres que es certifiquen. 

7.8 D’altres aspectes 

Per tal de verificar la integritat de la informació contractual 
subministrada i avaluar el possible fraccionament, també hem realitzat 
una anàlisi dels contractes menors. El resultat de la revisió és favorable, 
si bé en el cas del servei de neteja de les oficines hem detectat que 
l’Entitat ha tramitat com a contractes menors successius el servei de 
neteja amb la mateixa empresa, encadenant contractes anuals almenys 
des de 2012 fins a maig de 2015. Atesa la naturalesa de la prestació 
contractada, seria procedent fer una contractació amb una duració 
superior a un any. 
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En 2015 consta que s’ha tramitat un PNSP l’objecte del qual és la 
prestació dels serveis de neteja de les instal·lacions de la seu de l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics, amb una duració de 4 anys i opció 
de pròrroga de dos més. 

8. FETS POSTERIORS 

8.1 Liquidació del pressupost de 2014 

Mitjançant Resolució del president el 24 de febrer de 2015 s’aprova la 
liquidació del pressupost de 2014, en el termini previst en l’article 191.3 
del TRLRHL, que regeix com a termini màxim l’1 de març de l’exercici 
següent. 

Se n’ha retut compte a l’Assemblea en la sessió del 29 d’abril de 2015, 
primera celebrada després de ser aprovada. 

El quadre següent mostra els conceptes pressupostaris principals de 
l’exercici 2014, comparats amb 2013, en euros: 

 
Conceptes pressupostaris 2014 2013 Variació 

Drets reconeguts nets 29.497.802 30.686.456 (3,9%) 

Obligacions reconegudes netes 35.104.601 29.795.078 17,8% 

Resultat pressupostari (5.606.799) 891.378 (729,0%) 

Resultat pressupostari ajustat 1.356.978 (693.024) 295,8% 

Romanent de tresoreria total  25.340.630 30.917.823 (18,0%) 

Romanent de tresoreria despeses 
generals 1.636.344 2.409.787 (32,1%) 

Quadre 13 

Les obligacions reconegudes netes van pujar a 35.104.601 euros, que 
representen el 60% dels crèdits definitius. De l’import total de les 
modificacions, 30.435.848 euros, un import de 2.565.000 euros es destinen 
a despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals. 

El resultat pressupostari ajustat de 2014 va ser d’1.356.978 euros, un 296% 
millor que el de l’exercici anterior. Això no obstant, per una fer una 
interpretació correcta d’aquesta dada s’ha de considerar l’ajust a aquest 
concepte presentat en 2013, que ha resultat infravalorat en 1.980.625 
euros, tal com s’explica en l’apartat 5.1 d’aquest Informe. Tenint en 
compte aquest ajust, el resultat ajustat de 2013 hauria sigut d’1.287.601 
euros i la variació entre 2014 i 2013, d’un 5% d’increment. 
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El romanent de tresoreria per a despeses generals en ambdós exercicis és 
positiu i la variació ha resultat d’una disminució del 32% en 2014. No es 
veu afectat per obligacions no aplicades al pressupost, que no s’han 
produït. 

9. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 d’aquest Informe s’han indicat les incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, pel que fa a les quals 
els responsables de l’Entitat han d’adoptar mesures correctores per 
evitar que es produïsquen en exercicis futurs. 

A més, cal efectuar les recomanacions següents, que incideixen sobre 
altres aspectes que ha mostrat la fiscalització de l’exercici: 

a) En les bases del pressupost s’hauria d’assignar a l’òrgan de control 
funcions de fiscalització plena de la despesa, especialment en el 
capítol 2 sobre despeses significatives, com la de potabilització, i en 
el capítol 6, sobre inversions en obres hidràuliques. Així mateix 
s’hauria d’incloure la fiscalització dels ingressos del capítol 3, el que 
implica el control sobre la facturació de l’Entitat gestora als 
municipis usuaris. 

b) La publicació en el BOP del pressupost inicial ha d’assenyalar el lloc 
i la data inicial del còmput del termini d’exposició al públic, 
requerit en l’article 20 del Reial Decret 500/1990. 

c) El Compte General ha d’adjuntar, com a informació 
complementària, la memòria prevista en la Regla 101.3b) de la ICAL, 
pel que fa al compliment dels objectius programats i assolits 
(apartat 3.1). Ha de presentar complimentat l’estat de transferències 
concedides. Així mateix ha d’incorporar una nota relativa a la 
informació sobre ajornaments de pagaments a proveïdors. 

d) L’Entitat hauria d’introduir el càlcul de les desviacions de 
finançament en el seu sistema d’informació comptable, per garantir 
la correcció dels imports registrats per projectes de despesa (apartat 
5.1). 

e) Com s’assenyala en l’apartat 5.2a), s’hauria de depurar l’import 
pendent de cobrament d’exercicis anteriors, a fi de donar de baixa 
aquells drets sobre els quals no hi ha possibilitat de cobrament. 

f) Es recomana que s’identifiquen en les resolucions, acords i 
propostes, les rúbriques dels responsables signants. I en aquest 
sentit, es recomana identificar la rúbrica corresponent al Servei 
Tècnic d’EMSHI en la conformació de les factures mensuals per 
consum que s’emeten a EMIMET. Així mateix seria convenient que 
s’evacués un informe tècnic sobre l’adequació i raonabilitat de la 
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xifra de metres cúbics d’aigua consumits i dels procediments 
realitzats per determinar-la. 

g) Independentment de qui resulte adjudicatari de contractes d’obra, 
recomanem que com a suport a les factures que s’emeten a EMSHI 
per l’execució, s’acompanyen les certificacions d’obra conformades 
per l’empresa que haja executat les obres que se certifiquen. 

h) L’Entitat hauria d’implantar un sistema de facturació electrònica en 
observació de la Llei 25/2013, d’Impuls de la Factura Electrònica i 
Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic 
(apartat 3.3.3). 

10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en el projecte d’informe de fiscalització s’han 
comentat amb els gestors en la fase d’execució del treball de camp, 
prèviament a la formulació de l’esborrany de l’Informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir 
coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització corresponent a 
l’any 2013, l’informe esmentat es va trametre al comptedant perquè en el 
termini concedit hi formulés al·legacions. 

En aquest tràmit, tant EMSHI com EMIMET han formulat les al·legacions 
que han considerat pertinents i la lectura íntegra de les quals es 
recomana. D’aquestes es desprén un plantejament del seu criteri 
contraposat al de la Sindicatura, pel que fa a la licitació i execució del 
contracte formalitzat entre ambdues entitats el 20 de novembre de 2012, 
de gestió del servei públic en la seua modalitat d’empresa mixta. 

Entre els arguments utilitzats, destaca el de l’aplicació del principi de 
seguretat jurídica, que afecta, essencialment, la vigència del dit contracte 
per un termini de 50 anys. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 

1) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

2) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com els informes motivats que 
s'han emès sobre aquestes –els quals han servit de base perquè aquesta 
Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos IV i V.  



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.2.e del seu 
Reglament, i en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2015 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 14 de juny de 2016, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 14 de juny de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

           Rafael Vicente Queralt 

RMarch
Stamp



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Estats comptables de l’Entitat de l’exercici 2013



EXERCICI 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

0

0

29.582.058
0

332.000
0
0
0
0

29.914.058

0

0
30.160.154

0
332.000

0

0
28.443.211

0

58.935.365

0    --

   --
2

   --
0

   --

   --
   --
   --

0
578.097

0
0
0
0

28.443.211
0

29.021.307 97

0

0
29.911.359

0
772.097

0
0

3.000
0

30.686.456

0

0
24.046.100

0
771.879

0
0

1.375
0

24.819.354

0

0
97

0
3
0
0
0
0

100

   --

   --
99

   --
233
   --
   --

0

   --

52

   --

   --
80
   --

100
   --
   --
46
   --

81

0
0

5.865.260

0
218

0

0
1.625

0

5.867.102

1.778.366

11.198.400

202.200
2.005.006

13.361.506
0
0

1.368.580

29.914.058

1.849.372
12.018.402

202.200
3.914.433

37.516.022
0

3.000
3.431.936

58.935.365

71.006
820.002

0

1.909.427

24.154.516
0

3.000
2.063.356

29.021.307

4
7
0

95

181
   --

   --
151

97

1.580.475
10.875.522

33.421
3.535.154

10.335.571
0

3.000
3.431.936

29.795.078

1.580.475
10.804.888

30.829
3.535.154

9.781.071
0

3.000
3.349.206

29.084.623

5
37

0
12

35

0
0

12

100

85
90
17
90

28
   --

100
100

51

100
99
92

100

95
   --

100
98

98

0
70.634

2.592
0

554.500
0
0

82.730

710.455

0 0 0 891.378 -4.265.269 5.156.647

10.482.619

1.299.102

0

1.037.573

9.089.109

945.581

00 87 1.393.511

-261.528 -20 91 91.993

30.686.456
29.795.078

891.378

6.093.307
0

-693.024

17.356.453

59.510.015
55.496.118

21.370.349

10.906.797

5.867.102

1.393.511
3.646.184

464.051

0

1.359.324

710.455

91.993

556.876

0

21.370.349

28.043.984

2.409.786

30.917.822

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

0

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

ÀREA METROPOLITANA
OTR4Servicios Hidráulicos CIF: P4600073CId. Entitat: 9122

    

 

6.    Desviacions positives de finançament 7.677.709

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

1572,13%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

6. Evolució de les despeses estructurals
7. Endeutament sobre ingressos corrents

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

1338,11%

2374,50%

 --

-7,62%

25,51%
12,05%

0,25

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

52,07%

100,00%

0,00%

0,00%

80,88%

71,57

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

50,56%
5,15%

34,69%
11,29%

--
 --

97,62%

10,76

47,77%

47,88%

 --

-28,76%

7,85%
4,25%

86,71%

91,13%

195,94%

94,35%

444,80%

0,00

-9,41%

14,07%
16,87%

0,81
80,33%

100,00%

70,18%

0,26%

84,55%

56,16

77,10%
3,31%

10,20%
7,60%

88,28%

49,83

20,85%

21,42%

25,11%

1,38%
16,49%

64,94%

99,14%

AGREGATVALOR

5.   Fons de contingència 0 00    -- 0 00    --    -- 0



EXERCICI 2013

TIPUS: 

NOM: CODI:

ÀREA METROPOLITANA
OTR4Servicios Hidráulicos CIF: P4600073CId. Entitat: 9122

   

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

169.734.891

27.674.088
201.105

138.829.647
0
0

3.030.051

0

0

31.827.163

0

201.562.053

193.865.130

106.344.202

0
73.921.683
13.599.245

2.640.258
3.459.609

0

201.562.053

84%

14%

0%

69%
0%
0%
2%
0%
0%

16%
0%

100%

96%

53%
0%

37%
7%
1%
2%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

3.629

0

3.629

0

13.543.787
1.580.475

0
1.919.075

-860.654
10.870.863

34.028

00%

64%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

79%
9%

0%
11%
-5%

0%

                                         ESTALVI 13.599.245                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

119

34

160%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

4013%

3%

13%

180%

   II. Deutors 10.431.479 5%

  III. Inversions financeres temporals 11.267 0%
  IV. Tresoreria 21.370.349 11%
  V. Ajusts per periodització 14.067 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 1.597.057 1%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 271.310 0%
    III. Creditors 1.325.747 1%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 3.459.609 2%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

3.535.154
3.535.154

0

1.640
1.640

0

0

0
0

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

21%
21%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

0

0
0

0
0

30.683.456

974

0
29.867.280

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
0%

97%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

356.603

0

458.600

0
0
0

0
0
0

0

0
0

1%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

-261.528
261.528

-1%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

1%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

3.459.609

0

0

0

3.459.609 D'altres deutes a curt termini 271.310

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

237.270

0

0

34.040

0

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç): Sense incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 3.459.609

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 237.270

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 3.696.879

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

AGREGAT

72
106

155%

1205%
15%

12%

119%



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Normativa aplicable 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI). Exercici de 2013. 

 

Normativa estatal 

- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2013 (LPGE 2013). 

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2014 (LPGE 2014). 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- 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. 

- Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de Suport a 
l’Emprenedor i d’Estímul del Creixement i de la Creació d’Ocupació. 

- Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, que determina obligacions 
d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 

Normativa sobre contractació 

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

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

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

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RGLCAP). 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
(RDLCSP). 

- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana que disposa la publicació de 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI). Exercici de 2013. 

 

la Instrucció relativa al subministrament d’informació sobre la 
contractació de les entitats del sector públic valencià. 

- Acord de 26 d’abril de 2012, del Ple del Tribunal de Comptes, que 
aprova la Instrucció sobre la remissió dels extractes dels expedients 
de contractació i de les relacions anuals dels contractes, celebrats 
per les entitats del sector públic local, al Tribunal de Comptes. 

Normativa sobre estabilitat pressupostària 

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

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament 
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals. 

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

Normativa de règim local 

- Llei 8/2010, de 30 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
(LRBRL). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 
primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el Reglament de 
Béns de les Entitats Locals (RBEL). 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text 
Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals. 

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, que aprova la Instrucció 
del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informació general de l’Entitat 
  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI). Exercici de 2013. 

 

Informació general de l’Entitat 

Es tracta d’una entitat local del tipus “Àrea metropolitana”, creada per la 
Llei 2/2001, d’11 de maig, de Creació i Gestió d’Àrees Metropolitanes a la 
Comunitat Valenciana a través de la seua disposició addicional primera. 
EMSHI va ser constituïda el 29 d’octubre de 2001. Aquesta Llei de creació 
va ser derogada –excepte en allò que preveu en les seues disposicions 
addicional primera, segona, tercera i disposició derogatòria– per la Llei 
8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, en la 
seua disposició derogatòria única. Així mateix, el contingut d’aquesta 
disposició derogatòria va ser modificat i redactat per la Llei 5/2013, de 23 
de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i 
d’Organització de la Generalitat, que el seu article 76 afegeix una 
disposició addicional única a la Llei 8/2010, amb el contingut següent: 

L’àmbit territorial d’actuació d’EMSHI és l’àrea metropolitana que 
compren els municipis d’Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraia, 
Albuixec, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Alfarb, 
Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, 
Catadau, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Llocnou de la Corona, 
Llombai, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, 
Mislata, Montcada, Montserrat, Montroi, Museros, Paiporta, Paterna, 
Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Puçol, el Puig de Santa Maria, 
Quart de Poblet, Rafelbunyol, Reial, Rocafort, Sant Antoni de Benaixeve, 
Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, València, Vinalesa i Xirivella. 
La Població agregada, segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2013, 
és d’1.568.633 habitants. 

El objecte de l’Entitat és la prestació de les competències del servei 
d’aigua en alta, la producció i subministrament fins al punt de 
distribució municipal, així com el sanejament de les aigües residuals en 
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de València. 

L’abastiment d’aigua en alta implica la captació, potabilització i transport 
fins al punt de distribució municipal. 

Per a la captació i potabilització EMSHI disposa d’un conveni 
d’encomanda de gestió a l’Ajuntament de València de data 27 d’abril de 
2006 (BOP núm. 512 de 28 de juny de 2006). 

Per a exercir la competència del transport disposa d’un contracte de 
gestió de serveis públics en la modalitat de societat mixta, que va ser 
tramitat en 2008. En novembre de 2012 es va subscriure de nou el 
contracte per 50 anys, en virtut del qual l’Empresa Mixta Metropolitana, 
SA (EMIMET) és l’encarregada de prestar el servei de transport de l’aigua 
potabilitzada als municipis, així com de l’execució de les obres 
necessàries per a fer-ho. 
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Quant a l’àrea de sanejament, correspon a EMSHI l’autorització de 
connexió al col·lector oest i ramals. La inspecció, supervisió i règim 
sancionador dels vessaments als col·lectors i ramals, l’assessorament en 
la redacció i direcció de projectes de sanejament als ajuntaments de 
l’Àrea Metropolitana. Tot això ho gestiona mitjançant una altra 
encomanda de gestió, en aquest cas amb la Generalitat Valenciana 
mitjançant l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües (EPSAR). El conveni 
subscrit el 27 de juliol de 2010 es va publicar en el DOCV, núm. 6344 de 
data 31 d’agost. L’EPSAR gestiona, des de l’1 d’agost de 2010, l’explotació 
de les instal·lacions següents: 

1. Estació depuradora de Pinedo. 

2. Col·lectors, emissari submarí i bombament. 

3. Ramals secundaris. 

Estructura organitzativa 

L’organització de l’Entitat en l’exercici 2013 es descriu en l’apartat 1.d) de 
la memòria del Compte General del dit exercici. 

Són òrgans d’EMSHI els següents, segons el que s’assenyala en els 
articles 73 a 87 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de 
Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

a)  L’Assemblea 

b) La Presidència 

c) La Junta de Govern Local (equivalent a la Comissió de Govern) 

L’Assemblea és l’òrgan superior de govern de l’Entitat Metropolitana i, en 
el seu plenari, estaran representats tots els municipis que la integren. En 
el cas d’EMSHI són 51 en total. 

L’Assemblea està formada per un representant de cada municipi o el seu 
suplent, elegits ambdós pel Ple de l’Ajuntament entre els seus membres. 
Cada representant ostentarà un nombre de vots ponderats que 
garantisca la participació de tots els municipis en la presa de decisions i 
una distribució justa de la càrregues entre ells. 

La Presidència és l’òrgan de govern unipersonal de l’ens i serà elegit per 
l’Assemblea entre els seus membres, per majoria qualificada de dos 
terços en la primera volta o per majoria absoluta en la segona volta, 
referides ambdues majories al nombre de vots ponderats que 
corresponguen a cadascun dels seus membres. 
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Després de les eleccions de 2015, es constitueix l’Assemblea en la sessió 
de 20 de juliol de 2015 i és nomenat president Vicent Sarrià i Morell, del 
PSPV-PSOE i representant de l’Ajuntament de València. 

Conformement amb el que disposa el punt 3r de l’article 8 de la Llei de 
creació, hi haurà dues vicepresidències, que seran designades per la 
Presidència entre els membres de la Comissió de Govern, i se’n donarà 
compte a l’Assemblea. 

Quant a la Junta de Govern Local, correspon a la Comissió de Govern 
l’assistència a la Presidència en les funcions d’orientació, impuls i 
coordinació dels serveis de l’Entitat metropolitana. 

Per acord de l’Assemblea es designen els vocals de la Junta de Govern. 

Membres Junta  
de Govern 

Partit Municipi 

Emili Altur i Mena Grup Compromís Representant Aj Burjassot 

Josep Val Cuevas Grup Compromís Representant Aj Paiporta 

Gloria Argudo Puchalt Grup Compromís Representant Aj Beniparrell 

Valentín Mateos Manyes Grup EU Representant Aj Silla 

Carlos Fernández Bielsa Grup PSOE Representant Aj Mislata 

Víctor Jiménez Bueso Grup PSOE Representant Aj Rocafort 

Juan A. Sagredo Marco Grup PSOE Representant Aj Paterna 

Amparo Orts Albiach Grup PSOE Representant Aj Moncada 

Quadre 1 

El nombre mitjà d’empleats en l’exercici 2013 va pujar a 26 treballadors, 
segons consta en la memòria. La plantilla pressupostària, aprovada per 
l’Assemblea el 19 de desembre de 2012 es desglossa de la manera 
següent: 

Tipus Nombre 
Eventual 1 
Funcionari 22 
Laboral 1 

Total 24 

Quadre 2 
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Entitats dependents i organització complementària 

EMSHI no té entitats dependents. Participa en la societat mercantil 
Empresa Mixta Metropolitana, SA (EMIMET), amb un 30% del capital. 
Aquesta empresa gestiona el servei d’aigua potable en alta. 

Finançament de l’Entitat 

La principal font de finançament d’EMSHI durant l’exercici 2013 –i 
anteriors– ha sigut la tarifa d’aigua en alta; la tarifa vigent per a l’exercici 
2013 és l’aprovada en l’Assemblea celebrada el 19 de desembre de 2012, i 
ratificada per Resolució de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, 
segons publicació en el BOP núm. 308, de 27 de desembre de 2012. Segons 
consta en la memòria la tarifa esmentada comprén els conceptes de 
consum, amortització i cànon a la Confederació i puja a 0,410078 
euros/m3. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Al·legacions presentades per EMSHI i EMIMET
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ANNEX V 

Informes sobre les al·legacions presentades per EMSHI i 
EMIMET  
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA I FINANCERA DE L’ENTITAT METROPOLITAMA DE SERVEIS 
HIDRÀULICS (EMSHI). EXERCICI 2013 

Rebudes les al·legacions el 8 d’abril de 2016, que es publiquen juntament 
amb l’Informe corresponent al qual fan referència, han sigut analitzades 
seguint l’ordre en el qual estan formulades i al respecte s’informa el 
següent: 

Primera al·legació 

Apartat 2.2.b) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe no es pronuncia sobre el requisit de registre en 
la Plataforma de Contractació del Sector Públic. En qualsevol cas, en la 
mesura en què la Plataforma enllaça amb els perfils de contractant de 
cada entitat, és en aquests on es reflecteixen les deficiències, si n’hi ha. 

Addicional l’al·legació no es refereix al compliment o no dels articles 53.3 
i 334.2 del TRLCSP, que són els esmentats en l’apartat 2.2.b) de 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 2.2.c) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’article 333 del TRLCSP estableix que els òrgans de contractació 
comunicaran al Registre de Contractes del Sector Públic les dades 
bàsiques dels contractes adjudicats, les seus modificacions, pròrrogues, 
variacions de terminis o de preus, el seu import final i extinció. 

Quant a la Instrucció del Tribunal de Comptes de 26 d’abril de 2012, 
l’esborrany de l’Informe es refereix a l’incompliment per part d’EMSHI de 
l’apartat II.1 de la Instrucció esmentada, perquè no ha presentat la 
relació anual de contractes. 

D’altra banda, encara que l’esborrany de l’Informe no es pronuncia sobre 
l’apartat II.2 de la Instrucció esmentada, la comunicació de 2012 no pot 
suplir la corresponent a les successives contractacions d’obres 
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d’ampliació i manteniment que es realitzen derivades del contracte de 
2012 i l’import de les quals no es trobe contingut explícitament en aquest 
contracte. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 2.2.d) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El contracte de 2012, derivat del de 2008, va estipular obres de xoc o 
inicials per import de 70.000.000 d'euros i d’altres per 6.446.000 euros, 
L’adjudicatària va començar les obres esmentades en 2009. 
Posteriorment i paral·lelament, ha executat obres d’ampliació i 
complementàries no incloses en el pla de xoc ni en el pla anual de 2009, 
que haurien d’haver sigut licitades per EMSHI, tal com s’indica més 
detalladament en l’apartat 7.7 de l’Informe. L’incompliment legal, que 
aquesta Sindicatura observa, deriva d’una licitació deficient en origen. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 3.4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

EMSHI ha fet una interpretació errònia del paràgraf de l’esborrany de 
l’Informe sobre el qual s’al·lega. Aquest paràgraf de l’esborrany es 
refereix al contingut de les bases d’execució pressupostària, que aquesta 
Sindicatura considera insuficient en determinats aspectes i se’n deriva la 
recomanació a) en l’apartat 9 de l’esborrany. 

L’exposició de les activitats de controls  tècnics que l’Entitat manifesta 
que realitza s’esdevé abans en justificació de la seua actuació davant 
tercers que en al·legació a una afirmació de l’Informe de la Sindicatura 
que no s’ha produït. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’afegeix “en les bases” en el setè paràgraf de l'apartat 3.4 de l’Informe: 
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Cinquena al·legació 

Apartat 7.5 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’apartat 7.5 de l’esborrany de l’Informe és un resum general de les 
incidències observades en l’àrea de contractació. Les específiques de 
cada contracte revisat consten en el seu apartat respectiu. El 7.5 forma 
part de l’estructura d’informe que la Sindicatura ha anat utilitzant per 
fiscalitzar diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de les 
entitats locals. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se suprimeix el contingut actual de l’apartat 7.5 i se substitueix per 
aquest text, que remet als apartats següents: 

“Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes que 
figura en l’apartat anterior, s’han posat de manifest una sèrie 
d’incidències no sempre coincidents, que considerem adequat reflectir 
en l’apartat següent, de manera específica per a cadascun dels 
contractes revisats.” 

Sisena al·legació 

Apartat 7.6.a) de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

Resulta raonable el fet que el despatx que va prestar els seus serveis en 
la fase d’actuacions prèvies, com a bon coneixedor del procés, siga el que 
continue en la fase de l’enjudiciament comptable. Ja l’esborrany de 
l’Informe assenyala que, el 2010, el preu del contracte hauria d’haver-se 
estimat per al conjunt d’actuacions i haver-se promogut concurrència. El 
que no és admissible, perquè representaria una perversió de la norma, és 
que es justifica ara un supòsit d’excepcionalitat i de nou s’eludisca la 
concurrència. Això significa que una tramitació inadequada en exercicis 
anteriors no podria ser esmenada en els posteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’informe. 
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Setena al·legació 

Apartat 7.6.b) de l’esborrany de l’Informe  

Comentaris: 

Cal garantir-se de manera fefaent l’autenticitat dels plecs, per tots els 
mitjans a l’abast de l’òrgan de contractació, publicant-los degudament 
protegits, tant en la fase de licitació com després de la d’adjudicació, 
juntament amb el contracte formalitzat. No solament en ares de la 
transparència, sinó per poder acreditar en tot moment que els plecs 
publicats en la fase de licitació són idèntics al llarg de totes les fases del 
procediment contractual. 

A partir dels treballs de fiscalització realitzats per aquesta Sindicatura, es 
va detectar que el perfil del contractant no garantia el moment de 
publicació i que els documents no estaven autenticats per signatura 
electrònica autoritzada. Així mateix, tampoc en l’expedient físic els plecs 
constaven numerats i diligenciats en totes les seus pàgines. EMSHI no 
aporta en aquesta fase d’al·legacions suport addicional que haja esmenat 
les incidències indicades. 

Quant a l’elecció del procediment, de nou s’ha produït un error en la 
interpretació del paràgraf al·legat. L’esborrany no es pronuncia sobre la 
justificació del procediment. L’esborrany assenyala que no consta la 
justificació dels criteris d’adjudicació elegits, aspecte exigit per l’article 
109.4 del TRLCSP. L’informe de l’Àrea Tècnica d’EMSHI determina i 
descriu els criteris sense justificar adequadament la seua elecció. 

Conseqüències en l’Informe: 

Sense conseqüències en l’Informe, quan a l’autenticitat dels Plecs. Això 
no obstant, pel que fa a la justificació de l’elecció dels criteris, s’afegeix la 
precisió “adequada” en el tercer paràgraf de l'apartat 7.6.b). 

Vuitena al·legació 

Apartat 7.6.c) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Pel que fa a l’autenticitat dels plecs i a la justificació de l’elecció dels 
criteris d’adjudicació, vegeu comentaris en l’al·legació anterior. 

Pel que fa a l’aplicació en la valoració dels criteris automàtics als quals 
al·ludeix l’esborrany de l’Informe, s’estima l’al·legació presentada per 
EMSHI. No ha existit ponderació, però sí valoració automàtica. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Sense conseqüències en l’Informe, quant a l’autenticitat dels Plecs. Això 
no obstant, pel que fa a la justificació de l’elecció dels criteris, s’afegeix la 
precisió “adequadament” i sobre la valoració automàtica s’elimina el 
paràgraf al·legat. 

Per tant es modifica l’esborrany de la manera següent: 

S’afegeix en el segon paràgraf de l'apartat 7.6.c): "[...] Però no es justifica 
adequadament l'elecció [...]". 

S’elimina el tercer paràgraf de l'apartat 7.6.c): “Cal destacar que en la 
clàusula 12.1 del […] objectiu i automàtic.” 

S’esmena el tercer paràgraf de l'apartat 7.6.c): “Formalment s’ha donat 
preponderància als criteris de valoració automàtica, però això no ha 
sigut efectiu, atesa l’escassa […]” 

Novena al·legació 

Apartat 7.7) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Com a resultat de la documentació revisada en aquest contracte o en 
qualsevol altre, l’òrgan de control descriu, si així ho estima oportú, no 
solament l’objecte del contracte, sinó també les observacions, 
circumstàncies i incidències apreciades en la tramitació i execució 
contractual, així com, si és el cas, es pronuncia sobre aquells aspectes 
que considera punts dèbils de control intern o que poden representar un 
risc en la gestió. Del resultat dels treballs de fiscalització, a manera de 
conclusió, es poden desprendre, o no, excepcions financeres i de 
legalitat, recomanacions i paràgrafs d’èmfasi. 

En aquest cas no s’ha considerat baladí estendre’s en la descripció del 
contracte de gestió de serveis públics d’abastiment d’aigua perquè 
representa l’activitat més significativa de l’entitat fiscalitzada. En addició 
a això, es dóna la circumstància de no haver sigut auditada ni 
fiscalitzada amb anterioritat. 

Sobre la descripció referida a la participació en l’empresa gestora del 
servei, s’accepta parcialment l’al·legació en allò que afecta la redacció 
d’aquest paràgraf de l’esborrany. 

L’al·legació d’EMSHI conté en 24 dels seus 25 paràgrafs una sèrie de 
consideracions generals que semblen una justificació enfront de tercers 
de la seua activitat, més que no una al·legació al contingut de l’esborrany 
de l’informe, perquè en tot moment es refereixen a controls tècnics sobre 
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l’execució de les obres hidràuliques, aspecte que no ha sigut posat en 
qüestió en l’esborrany. 

En el paràgraf 23 (pàgina 17 de l’escrit d’al·legacions) es rebutja 
l’incompliment del principi licitatori perquè es considera que les obres 
són executades per la societat mixta adjudicatària del concurs de 2012, 
en pública concurrència. Això no obstant, tant en el concurs de 2008 com 
en el de 2012 es van adjudicar –en pública concurrència–  les obres del 
pla de xoc i les del primer pla d’actuació. Aquesta Sindicatura considera 
que la resta d’obres –incloses genèricament en el contracte– que s’han 
executat i es continuaran executant durant els més de 50 anys de 
vigència acumulada d’ambdós contractes, s’han de sotmetre també a 
licitació en pública concurrència, en la mesura que representen 
modificacions al preu del contracte. I en aquest sentit es pronuncia la 
jurisprudència comunitària, que ja havia declarat, abans de constituir-se 
la societat mixta, que les modificacions han de ser previstes en el 
contracte o han de limitar-se a aspectes no essencials perquè no 
desvirtuen la licitació origen. No hi ha prou amb una previsió genèrica, 
com la que figura en els plecs, sinó que es requereix una major 
concreció, que permeta conèixer de manera clara les condicions en què 
es podrà fer ús d’aquesta previsió, així com l’abast i límits de les 
modificacions que es puguen acordar. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es modifica la primera observació de l'apartat 7.7, de la manera següent: 

“[…] s’aborda més avant. Per a gestionar aquest servei essencial, EMSHI 
ha constituït una societat […]” 

Desena al·legació 

Apartat 9.g) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’apartat al·legat constitueix una recomanació d’aquesta Sindicatura 
perquè conste la conformitat del contractista en les certificacions d’obra 
per ell executada. EMSHI manifesta en la seua al·legació que s’ha de tenir 
per contractista de l’Administració EMIMET, SA. Això no obstant, en les 
certificacions revisades no consta la signatura del contractista esmentat, 
motiu per qual aquesta Sindicatura considera que continua vigent la 
recomanació al·ludida. 

Conseqüència en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE L'ACTIVITAT 
ECONOMICOFINANCERA DE L'ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS 
HIDRÀULICS (EMSHI), CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2013 

 

Rebudes les al·legacions d'EMIMET el 8 d'abril de 2016, que es publiquen 
juntament amb el corresponent Informe a què fan referència, han sigut 
analitzades seguint l'ordre en el qual estan formulades i se n'informa el 
següent: 

Primera al·legació: 

General 

Comentaris: 

Dels 24 paràgrafs de l'al·legació, 17 contenen consideracions de caràcter 
general més adreçades a tercers que a la Sindicatura, en la mesura que 
l'esborrany de l'Informe no qüestiona els extrems descrits. 

En el paràgraf nové d'aquesta primera al·legació, l'empresa opina que 
l'esborrany "vulnera" el marc jurídic del contracte per "dubtar" de la seua 
legalitat o obviar-ne les clàusules, opinió que no se sosté, ja que 
l'esborrany de l'Informe no dubta del valor contractual dels plecs de 2008 
com a marc jurídic del contracte, sinó, en qualsevol cas, de la seua 
oportunitat i de la interpretació que se'n fa, puix que condueix EMSHI a 
reiterats incompliments en la contractació de determinades obres. 
D'altra part, en l'Informe s'observa la falta de claredat en la descripció 
dels diferents tipus d'obres i, en general, de bona part de les seues 
clàusules, fet que comporta que en la pràctica totes les obres executades 
per reben un tractament idèntic quant al finançament, titularitat i 
registre. Aquesta observació en l'Informe, en cap cas "vulnera" el marc 
jurídic del contracte. La Sindicatura, en els seus treballs de fiscalització 
sempre analitza els plecs i manifesta les deficiències o insuficiències, si 
les detecta. Ometre la transcripció literal  de les clàusules obeeix a raons 
de concisió i extensió de l'Informe, que pretenen que siga precís i 
accessible. 

En l'apartat c) d'aquesta primera al·legació (paràgrafs 19 a 24) l'empresa 
defensa, basant-se amb el dictamen de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa núm. 61/2009, que totes les obres estan 
incloses en el contracte de gestió de serveis públics que li va ser 
adjudica, raó per la qual no poden ni deuen ser objecte de nova licitació. 
No obstant això, la Sindicatura considera que sí que existeixen obres no 
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incloses expressament en el contracte, que per la seua naturalesa i 
imports han de ser objecte de licitació, ja que es tracta d'infraestructures 
hidràuliques públiques per compte d'una entitat local, els imports de la 
qual supera amb escreix els corresponents a contractes menors. En la 
gestió d'aquest expedient, l'entitat local no ha interpretat que es tracte 
de béns demanials finançats per la concessionària i reversibles a la 
concedent en finalitzar la seua vigència. 

L'esborrany es refereix a obres que han sigut previstes en els plecs de 
forma genèrica, sense haver-ne estimat la quantificació per al període i 
que, per tant, representen una ampliació del preu del contracte, una 
modificació substancial que incompleix el que disposa l'article 11 del 
TRLCAP, per no haver respectat els principis de publicitat, concurrència, 
igualtat i no discriminació. La jurisprudència comunitària ja havia 
declarat abans de constituir-se la societat mixta, que les modificacions 
s'han de preveure en el contracte o han de limitar-se a aspectes no 
essencials perquè no desvirtuen la licitació d'origen. No és suficient amb 
una previsió genèrica com la que figura en els plecs, sinó que es 
requereix una major concreció que permeta conèixer de manera clara les 
condicions en què podrà fer-se ús d'aquesta previsió, així com l'abast i 
els límits de les modificacions que es puguen acordar. 

No obstant això, de les al·legacions formulades es desprén un 
plantejament de criteri contraposat al de la Sindicatura, respecte a la 
licitació i execució del contracte formalitzat entre les dues entitats el 20 
de novembre de 2012, de gestió del servei públic en la seua modalitat 
d'empresa mixta, destacant entre els arguments utilitzats el de 
l'aplicació del principi de seguretat jurídica que afecta, essencialment, a 
la vigència del dit contracte per un termini de cinquanta anys. 

Conseqüències en l'Informe: 

Vegeu les conseqüències que es deriven de les al·legacions següents a 
paràgrafs concrets de l'esborrany, així com les que consten en l'informe 
sobre les al·legacions presentades per EMSHI. 
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Segona al·legació: 

Apartat 2.2.d) de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'empresa incideix es aspectes ja comentats i, específicament, que els 
plecs li atorguen el dret a executar totes les obres. Ens remetem als 
comentaris per a l'al·legació general sobre la inclusió genèrica de 
determinades obres en el plec de clàusules administratives particulars. 

Conseqüències en l'Informe: 

No es modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Tercera al·legació: 

Apartat 7.5 de l'esborrany de l'Informe  

Comentaris: 

S'accepta allò que EMIMET ha al·legat en la prèvia quant a l'apartat 7.5. El 
citat apartat 7.5 de l'esborrany de l'Informe, és un resum general de les 
incidències observades en l'àrea de contractació. Les específiques de 
cada contracte revisat consten en el seu respectiu apartat. 

L'Entitat obvia la distinció entre obres de xoc i del primer pla anual, i les 
obres d'ampliació i manteniment no contractades en 2008 ni en 2012. 
Aquelles van ser contractades per 70.000.000 d'euros i 6.446.000 euros, 
respectivament. Posteriorment i paral·lelament han sigut executades 
obres d'ampliació i complementàries no incloses en el pla de xoc ni en el 
pla anual de 2009, que EMSHI, titular i promotora de les obres, hauria 
d'haver licitat. EMIMET podria resultar o no adjudicatària de l'execució 
de les obres. Per contracte, té, això sí, l'obligació d'elaborar un pla anual 
d'inversions en el sistema per a garantir o millorar la prestació del servei 
públic de proveïment d'aigua. 

Els controls que enumera l'empresa es refereixen sempre a controls 
tècnics que l'esborrany de l'Informe no qüestiona. Els controls que es 
recomanen en l'esborrany, són els administratius sobre els procediments 
d'adjudicació d'obra pública. 

Conseqüències en l'Informe: 

Suprimir l'actual contingut de l'apartat 7.5 i substituir-lo per aquest text: 
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"Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes que 
figura en l'apartat anterior, s'han posat de manifest una sèrie 
d'incidències, no sempre coincidents, que considerem adequat reflectir 
en l'apartat següent, de forma específica per a cada un dels contractes 
revisats". 

Quarta al·legació: 

Apartat 7.7 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Efectivament, l'Informe no conclou en cap excepció respecte el 
percentatge de participació en la societat mixta. Únicament descriu el 
que pot representar un punt dèbil de control en la gestió d'un servei 
essencial i de competència pública local. 

La resta de paràgrafs de l'al·legació de la concessionària semblen més 
adreçats a tercers, distints de la Sindicatura, a la manera de justificació 
de la idoneïtat de la fórmula que al mateix esborrany de l'Informe. 
S'enumeren una sèrie de controls tècnics que l'Informe ni qüestiona ni 
descriu, ja que excedeix de l'abast dels treballs de fiscalització. El que sí 
hem verificat és que EMSHI no ha exercit control sobre els procediments 
d'adjudicació en la subcontractació que poden haver arribat al 100% de 
l'obra. Aquest és el control a què es refereix contínuament l'esborrany de 
l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: 

No es modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Cinquena al·legació: 

Apartat 7.7 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

L'assumpció del risc d'explotació per part del contractista constitueix 
una nota essencial del contracte de gestió de serveis públics (vegeu per 
exemple, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió 
Europea, de 18 de juliol de 2007, assumpte C-382/05, i l'informe 65/08, de 
31 de març de 2009 de la Junta Superior de Contractació Administrativa). 
Per tant, el restabliment per part de l'Administració de l'equilibri 
financer del contracte no pot desvirtuar el dit risc, sinó que s'hi ha de 
subordinar. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de 
l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI). Exercici de 2013. 

 

En qualsevol cas, l'esborrany posa de manifest aquest aspecte de l'anàlisi 
del contracte, concretament per a descriure que les condicions 
d'execució de part de l'objecte contractual –determinades obres– no 
s'adeqüen a les d'una concessió d'obra pública, en la qual la concessionària 
pot executar i finançar obres durant tota la duració del contracte, sempre 
al seu risc i ventura. En la concessió l'administració pot, per raons 
d'interès públic, finançar parcialment les obres, però no totalment. 
Vegeu l'article 224 del TRLCAP. 

EMSHI ha tramitat aquest contracte sota la figura de gestió de serveis 
públics. La peculiaritat amb la qual es mostra disconforme la Sindicatura 
és que s'interprete que, en un contracte d'aquest tipus, l'adjudicatària ho 
siga també de l'execució d'obres –finançades al 100% per l'entitat local–
durant els 53 anys de vigència del contracte. Obres que han estat 
previstes en els plecs de forma genèrica, sense haver estimat la seua 
quantificació per al període, i que, per tant, representen una modificació 
substancial del contracte. Ens reiterem en allò que hem comentat en 
l'últim paràgraf sobre l'al·legació 2a. En qualsevol cas, hauria sigut més 
adequat observar el que estableix l'article 158.2 del TRLCAP. 

En l'apartat de revisió de la contractació quan es parla de la "norma" es 
refereix a la normativa contractual, la de referència. Quan es considera 
necessari es cita expressament el seu articulat. En el paràgraf al·legat 
s'al·ludeix, naturalment, al text refós de la llei de contractes (tant 
l'anterior com la vigent, ja que sobre la naturalesa del contracte de gestió 
de serveis públics la norma no ha patit cap modificació). 

Pel que fa al contingut de l'article 157 del Reial Decret 2/2000, les 
administracions vénen interpretant que les obres en un contracte de 
gestió de serveis públics, si són necessàries, constitueixen només una 
part de l'objecte contractual, estan delimitades temporal i 
quantitativament (en un projecte ), són finançades per l'adjudicatària i 
reverteixen a l'ens públic al final de la vigència del contracte (la 
construcció d'un hospital, per exemple, en un contracte de gestió de 
serveis públics sanitaris). La construcció continuada de nova obra 
pública, finançada al 100% per l'entitat local des del minut zero, 
certificació darrere certificació, ha de ser licitada sota la figura del 
contracte d'obres (títol I del Reial Decret 2/2000) o no ha de ser finançada 
al 100% i, en aquest cas, ha de ser gestionada com a concessió d'obra 
pública (article 158.2 del TRLCAP). 

En aquest sentit , l'article 158.2 estableix que en el supòsit de contractes 
que comprenguen execució d'obres, seran aplicables els preceptes que 
estableix la llei per a la concessió d'obres públiques. I en conseqüència, 
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l'article 224 prescriu que les obres públiques objecte de concessió seran 
finançades totalment o parcialment pel concessionari. Hi pot haver 
finançament conjunt amb l'Administració, però això exclou el 
finançament total i exclusiu per part del concedent. 

No obstant això, i a la vista de l'al·legació es pot precisar la redacció del 
paràgraf esmentat. 

Conseqüències en l'Informe: 

Modificar el paràgraf cinquè de l'apartat 7.7: 

Substituir "[…] l'únic risc real –la fluctuació del consum– no sembla 
rellevant […]” per "[…]l'únic risc real –la fluctuació del consum– no és 
prou rellevant i es presta en absència de competència". 

Sisena al·legació: 

Apartat 7.7 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Es refereix a l'execució d'obres i al control i fiscalització per part 
d'EMSHI. Ens remetem al que hem comentat en les al·legacions segona i 
quarta. 

Conseqüències en l'Informe: 

No es modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Setena al·legació: 

Apartat 7.7 de l'esborrany de l'Informe  

Comentaris: 

EMIMET adjunta a l'al·legació certificats de l'ACCV d'anunci en el seu 
perfil de contractant de dues licitacions i dues adjudicacions, pel que 
hem pogut verificar que en 13 i 14 agost 2013 van ser publicades les 
licitacions de dos dels quatre contractes esmentats en l'esborrany, per la 
qual cosa s'accepta parcialment l'al·legació i es proposa modificar el 
corresponent contingut de l'Informe. 

D'altra banda, la Llei 31/2007 prescriu que la tramitació separada de 
diversos contractes relacionats amb el mateix objecte o la seua divisió en 
lots no es realitzarà buscant la fugida dels llindars comunitaris per a la 
contractació subjecta a regulació harmonitzada. L'article 17.2 estableix 
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que les entitats contractants no poden eludir l'aplicació de la Llei dividint 
els projectes d'obres. L'article 17.4 prescriu que s'inclouran en el preu 
estimat de les obres dels subministraments i serveis necessaris. En 
aquest sentit, hem verificat que en la publicació de les licitacions de 
determinades obres en el tram de Mislata-Hospital militar no consten les 
corresponents als lots 3 i 4, raó per la qual no es pot conèixer el preu 
total del contracte i les obligacions normatives que d'això es derivarien. 

Conseqüències en l'Informe: 

Es modifica el paràgraf novè de l'apartat 7.7 i se substitueix per: 

"Hem verificat que EMIMET ha publicat a la seua seu electrònica (perfil 
de contractant) els anuncis de licitació de dos dels contractes que ha 
adjudicat des de l'inici de la prestació fins al moment de redactar 
aquestes conclusions. Així mateix hem realitzat […]". 

Vuitena al·legació: 

Apartat 7.7 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

De la redacció de les clàusules dels plecs que es refereixen a diferents 
tipus d'obres, es desprèn que podrien haver diferents titulars de les 
mateixes o diferents entitats finançadores, fet que, des de 2009 fins a la 
data de redacció de l'esborrany, no s'ha produït. Totes les obres 
executades en xarxes són titularitat d'EMSHI i han estat finançades per 
aquesta, independentment de la seua distinta naturalesa atenent la 
literalitat dels plecs. I en això, aquesta Sindicatura observa cert grau de 
confusió. 

Conseqüències en l'Informe : 

No es modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Novena al·legació: 

Apartat 7.7 de l'esborrany de l'Informe  

Comentaris: 

Efectivament el plec obliga a l'adjudicatària a elaborar un pla anual 
d'inversions, fet que resulta raonable atès que coneix les necessitats del 
sistema. Aquest pla és una proposta que s'eleva a EMSHI per a la seua 
aprovació. Una cosa diferent és la qüestió de l'adjudicació de l'execució 
de les obres contingudes en cada pla. 
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L'estudi de viabilitat econòmica del servei era un requisit de la licitació, 
però el seu contingut no té valor contractual ni determina l'adjudicació 
de les obres durant els més de 50 anys de vigència del contracte. 

Conseqüències en l'Informe: 

No es modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Desena al·legació: 

Apartat 7.7 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Tots els paràgrafs de l'al·legació de l'empresa es refereixen a la 
capacitació i solvència per a la prestació del servei públic de proveïment 
d'aigua. De nou sembla una justificació davant de tercers diferents de la 
Sindicatura, ja que l'esborrany de l'Informe en tot moment es pronuncia 
sobre la capacitació per a l'execució d'obres, no sobre la capacitació per a 
la prestació del servei d'abastiment. I en aquest sentit no s'ha aportat res 
de nou que modifique el contingut de l'esborrany . 

Conseqüències en l'Informe: 

No es modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Onzena al·legació: 

Apartat 7.7 de l'esborrany de l'Informe 

Comentaris: 

Seria interpretable la legislació aplicable a l'adjudicació d'obres no 
incloses en el pla de xoc ni en el primer pla anual (2009). En qualsevol 
cas, no afecta l'al·legació, ja que tant l'article 289 del TRLCSP, el 265 de 
l'LCSP, com el 170 del TRLCAP, presenten una prescripció idèntica sobre 
la subcontractació. 

Pel que fa a la consideració que, en el contracte, l'execució d'obres 
esdevé "accessòria" respecte a la prestació de servei, s'ha de matisar 
tenint en compte les dades aportades i citades per l'empresa en el seu 
estudi de viabilitat econòmica. En aquest estudi, i sense computar el 
corresponent al pla de xoc (en "Altres ingressos"), resulten uns ingressos 
acumulats en cinc exercicis (2009-2013) de 113,7 milions d'euros, 84,7 
dels quals corresponen al subministrament d'aigua i 50,7 milions d'euros 
a les inversions, imports que representen uns percentatges de 
representativitat aproximats del 60% i 40%. Aquesta Sindicatura no 
considera "accessori" ni aquest percentatge del 40% ni allò a què 
al·ludeix l'empresa en la seua al·legació (24%). Quant als imports 2009-
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2015 aportats per l'empresa, no estan prou desglossats, però, en 
qualsevol cas, s'observen des de 2010 percentatges que tampoc es 
consideren "accessoris". 

Conseqüències en l'Informe: 

No es modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Dotzena al·legació: 

Apartat 7.7 de l'esborrany de l'Informe  

Comentaris: 

Ens remetem al que hem comentat per a la primera al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: 

No es modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 

Tretzena al·legació: 

Apartat 7.7 de l'esborrany de l'Informe  

Comentaris: 

Ens remetem al que hem comentat per a l'onzena i segona al·legacions. 

Conseqüències en l'Informe: 

No es modifica el contingut de l'esborrany de l'Informe. 
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