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RESUM 

En l’àmbit de l’auditoria financera la Sindicatura emet una opinió amb 
excepcions, entre les quals destaca que l’EMT comptabilitza 
incorrectament les subvencions atorgades per l’Ajuntament de València, 
ja que haurien d’haver-se reconegut en el compte de pèrdues i guanys com 
a ingressos de l’exercici, segons disposa la normativa comptable aplicable 
a les empreses públiques que reben subvencions de l’entitat pública 
dominant per a finançar la realització d’activitats d’interés públic o 
general. 

Quant al compliment de la normativa de contractació hem revisat la 
gestió contractual, tot incloent-hi una mostra de contractes formalitzats 
en exercicis anteriors i vigents durant 2016. L’opinió de la Sindicatura és 
desfavorable i es basa, entre altres, en els fonaments següents: 

- Els òrgans de contractació de l’EMT no han complit amb les seues 
obligacions legals de subministrament d’informació contractual. 

- Contractes formalitzats en 2016: 

- L’EMT no ha realitzat informes jurídics sobre els plecs de 
clàusules administratives particulars. 

- El Comité de Compres ha assumit indegudament determinades 
competències.  

- S’han observat incompliment significatius en els contractes 
següents: 

 - Subministrament d’energia elèctrica 

 - Arrendament financer d’autobusos 

 - Auditories financera, legal i operativa 

 - Adquisició de targes móbilis i adquisició d’alternadors 

- Contractes d’exercicis anteriors en vigor durant 2016: 

- En la majoria dels contractes revisats, s’incompleix el termini 
de duració i no consta que les pròrrogues hagen sigut acordades 
per l’òrgan de contractació. 

- S’han observat incompliments significatius en els contractes de 
la mostra següents: 

 - Manteniment del sistema d’ajuda a l’explotació, SAE (2003) 

 - Dipòsit, custòdia i transport d’efectiu (2003) 
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 - Conducció d’autobusos per a al trasllat entre cotxeres (2013) 

 - Sistema audiovisual de comunicació (1997) 

 - Subministrament i publicitat en marquesines (1987) 

- Subministrament de comestible i recanvis i serveis de tallers 
externs. 

Pel que fa al compliment d’altres requisits legals i reglamentaris, cal 
destacar que les nòmines del personal de l’EMT de l’exercici de 2016, 
inclouen determinats conceptes retributius que no estan considerats en el 
conveni col·lectiu ni en cap document aprovat pels òrgans responsables 
de l’Entitat. A més, el balanç de l’EMT a 31 de desembre de 2016 mostra un 
patrimoni net negatiu de 13.972.267 euros, raó per la qual l’EMT es trobaria 
en una situació de desequilibri financer. 

Per acabar, l’Informe inclou un total de vint recomanacions per a millorar 
la gestió de l’EMT, entre les quals destaquem les següents: 

- Planificar i ajustar a les necessitats reals de l'Entitat l'adquisició de 
béns i serveis. La duració dels contractes ha de complir els terminis 
i requisits legals. 

- Posar en pràctica mètodes de control efectius perquè en tots els 
processos de contractació s'exigisca la documentació preparatòria de 
l'adjudicació. Implantar controls perquè el seguiment de les 
clàusules dels contractes siga l’adequat. 

- Verificar les factures dels proveïdors amb els justificants dels 
subministraments i serveis degudament comprovats per part del 
personal responsable. 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la 
tasca als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l’Informe complet es troba 
accessible en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem la seua lectura per a conèixer el veritable abast del 
treball realitzat.  
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe s’expressen en euros. Hem efectuat un 
arrodoniment per no mostrar-ne els cèntims; les dades representen sempre 
l’arrodoniment de cada valor exacte i no pas la suma de dades arrodonides. 



Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU. (EMT). 
Exercici de 2016 

4 

1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i, d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2017, (PAA2017) ha auditat els comptes 
anuals de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU (d’ara en 
avant EMT) de l’exercici de 2016, els quals comprenen el balanç a 31 de 
desembre de 2016, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a 
l’exercici acabat en la dita data, i que s’adjunten íntegrament en l’annex I 
d’aquest Informe. 

També hem planificat i executat una fiscalització de compliment que ens 
permeta expressar una opinió sobre si la gestió contractual de l’Entitat 
durant 2016 resulta de conformitat en tots els aspectes significatius amb 
les normes de contractació aplicables. La fiscalització ha abastat també 
una mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2016 i que 
estaven vigents en l’esmentat any. El marc normatiu que hi és d’aplicació 
es detalla en l’apèndix 1 d’aquest Informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ DE L’EMT EN 
RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA 
LEGALITAT 

Els òrgans de govern i direcció tenen la responsabilitat d'elaborar els 
comptes anuals adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l'EMT, de conformitat 
amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, que s'indica en la 
nota 2 de la memòria dels comptes anuals, i del control intern que 
consideren necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures 
d'incorrecció material, deguda a frau o error. També han de garantir que 
les activitats, les operacions i la informació reflectides en els comptes 
anuals resulten conformes amb les normes aplicables i establir els 
sistemes de control intern que consideren necessaris per a aquesta 
finalitat. En particular han de garantir que la gestió de l'activitat 
contractual es realitza de conformitat amb la normativa corresponent. 

Els comptes anuals de l'exercici 2016 van ser formulats pel Consell 
d'Administració de l'EMT el 28 de març de 2017 i aprovats pel Ple de 
l'Ajuntament de València, constituït en Junta General d'Accionistes, el 29 
de juny de 2017. Aquests comptes han sigut dipositats en el Registre 
Mercantil el dia 17 de juliol de 2017. 

A la data de redacció d'aquest Informe encara no ha vençut el termini per 
a la rendició dels comptes anuals de 2016 a la Sindicatura de Comptes, que 
s’ha de realitzar per mitjà de la Plataforma per a la Rendició Telemàtica de 
Comptes abans del 31 d'octubre de 2017. 
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3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre els comptes anuals basada en la fiscalització realitzada i sobre el 
compliment de la legalitat en la gestió dels contractes. Amb aquesta 
finalitat, hem dut a terme el treball d'acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests principis exigeixen que complim els requeriments d'ètica, així 
com que planifiquem i executem la fiscalització per tal d'obtenir una 
seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions 
materials i que la gestió contractual de l'entitat, amb l’abast descrit en 
l’apartat 1 anterior, ha sigut d'acord, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l'aplicació de procediments per obtenir 
evidència d'auditoria sobre els imports i la informació revelada en els 
comptes anuals i sobre el compliment dels aspectes rellevants establits en 
la normativa de contractació durant l'exercici fiscalitzat. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control 
intern rellevant per a la formulació per part de l'entitat dels comptes 
anuals, per tal de dissenyar els procediments d'auditoria que siguen 
adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar 
una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria 
també inclou l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables 
aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per 
la direcció, així com l'avaluació de la presentació dels comptes anuals 
presos en el seu conjunt. 

Considerem que l'evidència d'auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions en l'auditoria 
financera i l’opinió desfavorable en la fiscalització de compliment. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Fonaments de l’opinió amb excepcions 

a) Subvencions atorgades per l’Ajuntament de València 

 El "Patrimoni net" inclou el compte "Altres aportacions de socis", 
l'import del qual a 31 de desembre de 2016 és de 61.523.269 euros. 
L'EMT registra en aquest compte les subvencions i transferències que 
aprova l'Ajuntament de València (accionista únic) per a cada 
exercici, segons els criteris de reconeixement i valoració que descriu 
a la nota 4.m) de la memòria dels comptes anuals de 2016. En aquest 
sentit, l'EMT comptabilitza les subvencions de l'Ajuntament com si 
aquest actuara en la seua condició de soci sense finançar la 
realització d'una activitat concreta. No obstant això, cal tenir en 
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compte que l'objecte social de l'EMT és, segons l'article 3 dels seus 
Estatuts, l'organització i prestació del servei públic de transport urbà 
col·lectiu de passatgers en superfície dins el terme municipal de València, 
així com la seua coordinació amb les administracions públiques competents 
i, si escau, altres sistemes de transport de qualsevol classe que possibiliten 
el desplaçament de persones a l'àrea metropolitana de la ciutat de València". 
Dit objecte social es concreta en la realització d'una activitat que és, 
segons disposa l'article 26.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, un servei públic obligatori 
que l'Ajuntament de València ha de prestar al seu municipi i que, en 
aquest cas, la porta a terme pel sistema de gestió directa mitjançant 
la societat mercantil local EMT. Estem, per tant, davant d'un objecte 
social que consisteix a realitzar una activitat que està considerada 
d'interès públic o general per una norma jurídica, la Llei 7/1985 abans 
esmentada. 

 Per tant, atenent la normativa comptable d'aplicació a les empreses 
públiques que reben subvencions de l'entitat pública dominant per 
finançar la realització d'activitats d'interès públic o general, les 
subvencions i transferències de l'Ajuntament de València de 
l'exercici 2016 s'haurien d'haver reconegut en el compte de pèrdues 
i guanys de l'esmentat any com a ingressos de l'exercici. Aquest 
criteri coincideix amb el manifestat per la Intervenció General de 
l'Ajuntament de València. L'adequada comptabilització d'aquestes 
transferències i subvencions no té efecte sobre el patrimoni net de 
l'EMT a 31 de desembre de 2016, però sí sobre el resultat d'explotació 
i el resultat de l'exercici del compte de pèrdues i guanys, que 
passarien a ser positius per 4.313.217 euros i 3.056.924 euros, 
respectivament. 

 Per a més informació sobre aquesta excepció, podeu consultar 
l'apartat 1.5 de l'apèndix 2 d'aquest Informe. 

b) Contingut de la memòria 

 La memòria de l'EMT de l'exercici 2016 no inclou informació sobre el 
Pla-programa d'harmonització i homologació de les entitats del sector públic 
local, aprovat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de 
València (JGLAV) i pel Ple de l’Entitat els dies 20 i 26 de gener de 2017, 
respectivament. En aquest Pla s'estableixen els requisits per a 
atribuir a les entitats de l'Ajuntament (com és l'EMT) la condició de 
mitjà propi. En aquest sentit el Consell d'Administració de l'EMT de 
28 de març de 2017 va acordar autoritzar el director-gerent per iniciar 
el procediment de declaració de mitjà propi, modificació dels 
estatuts, encomanda de la gestió i reglament del servei públic de 
transport col·lectiu de superfície de València. 

A més, el contingut informatiu de la memòria s’hauria d'ampliar en 
els aspectes importants següents: 
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- Existències. Composició i moviment de l'exercici. El seu saldo 
al tancament de 2016 és de 754.463 euros. 

- Tresoreria. Té un import de 5.496.465 euros a 31 de desembre 
de 2016, amb un notable augment respecte a 2015. 

- Subvencions de l'Ajuntament de València. Característiques i 
finalitats de totes les transferències i subvencions aprovades 
per l'Ajuntament per a l'exercici. 

- Personal. Anàlisi comparatiu per conceptes i exercicis. Presenta 
un import de 5.965.908 euros al tancament de 2016. 

- Altres despeses d'explotació. Anàlisi comparatiu per conceptes 
i exercicis. En 2016 han pujat a 10.019.399 euros. 

- Despeses financeres. Composició i característiques. En 2016 
han pujat a 1.258.206 euros. 

4.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en l'apartat 4.1 
"Fonaments de l'opinió amb excepcions", els comptes anuals adjunts 
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni 
i de la situació financera de l'EMT a 31 de desembre de 2016, així com dels 
seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a l'exercici anual acabat en 
aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació 
financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables que hi conté. 

4.3. Paràgrafs d'èmfasi 

Cridem l'atenció sobre els següents aspectes que figuren en els comptes 
anuals de l'exercici 2016 de l'EMT, juntament amb els comentaris que la 
Sindicatura de Comptes considera d'interès per a comprendre’ls millor. El 
nostre parer no ha canviat en relació amb aquestes qüestions. 

a) Incertesa material relacionada amb el principi comptable d'empresa 
en funcionament 

 Segons indica la nota 2.d) "Aspectes crítics de la valoració i estimació 
de la incertesa", el patrimoni net i el capital circulant mostren saldos 
negatius com a conseqüència dels dèficits d'explotació produïts 
perquè els ingressos obtinguts (subjectes a tarifes aprovades per 
l'Ajuntament de València) són insuficients per cobrir els costos del 
servei públic que presta l'EMT i les aportacions de l'Ajuntament han 
sigut insuficients per compensar els dèficits anuals. En aquest sentit, 
l'Ajuntament de València no ha aprovat les aportacions 
complementàries necessàries per a compensar els dèficits dels 
exercicis 2007 i 2009 a 2013, per un total de 33.308.996 euros. 
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 S'indica també en aquesta nota 2.d) de la memòria, que l'Ajuntament 
de València ha aprovat una aportació per finançar el dèficit de 2017 
per import de 60.000.000 d’euros. Aquest fet s’expressa en l'Acord de 
la JGLAV de 27 gener 2017, en què s’indica que es tracta d'una 
aportació al pressupost de l'EMT del dit exercici. 

 La nota 2.d) de la memòria informa igualment sobre l'Acord de la 
JGLAV de data 30 de maig de 2014 pel qual s'aprova una despesa de 
gestió anticipada a favor de l'EMT per un total de 25.674.325 euros, 
desglossat en diverses aportacions anuals entre els exercicis 2016 i 
2024, amb destinació a la cobertura anual dels venciments de capital 
de diversos préstecs avalats per l'Ajuntament. Quant a això, cal dir 
que l'aportació de l'exercici 2016 s'ha pagat durant aquest any i les 
de 2017 i següents figuren en l'estat de compromisos de despeses 
amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors del pressupost de 
l'Ajuntament de València. 

 Els administradors de l'EMT consideren que les mesures adoptades 
mitiguen els dubtes i garanteixen la continuïtat de l'activitat que 
presta de servei públic de transport col·lectiu de viatgers i que no hi 
ha dubte sobre la viabilitat patrimonial de la societat. 

 Finalment, s'ofereix informació en aquesta nota 2.d) sobre l'aplicació 
a l'EMT de la disposició addicional novena de la Llei 7/1985, en la 
redacció que en fa la Llei 27/2013 de racionalització. Sobre això, el 
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MHFP) va requerir l’alcalde de 
l'Ajuntament de València el 12 de juliol de 2016, perquè enviara 
informació sobre la possible dissolució de l'EMT per aplicació de la 
disposició abans esmentada. L'alcalde va contestar a l’MHFP 
informant que aquest supòsit no és aplicable a l'EMT. A la data de 
redacció d'aquest Informe no s'ha rebut resposta de l'MHFP sobre 
aquesta qüestió.  

 Els fets descrits indiquen l'existència d'una incertesa material que 
pot generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'EMT per 
continuar com a empresa en funcionament. 

b) Incertesa sobre la situació fiscal 

 Segons s'indica en la nota 13 de la memòria, l'EMT no ha registrat 
cap provisió per possibles contingències fiscals, ja que considera que 
les aportacions rebudes de l'Ajuntament de València no formen part 
de la base imposable de l'IVA. Tanmateix, cal tenir en compte que, si 
bé l'EMT sustenta el seu criteri en una anàlisi abundant en 
interpretacions i arguments jurídics, hi ha un risc que l'Agència 
Tributària, en el marc de les seues actuacions de comprovació, puga 
adoptar un criteri diferent que comporte l'obligació d'ingressar una 
quantitat addicional en concepte d'IVA. 
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4.4  Altres qüestions significatives que no afecten l'opinió 

Encara que no es tracta d'assumptes que hagen de ser mostrats en els 
comptes anuals, a efectes d'un millor enteniment de la nostra feina 
d'auditoria i de les nostres responsabilitats com a auditors, posem de 
manifest el següent: 

a) Control financer 

 Segons disposen els articles 213 i 220 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el control intern de 
l'Ajuntament de València sobre la gestió econòmica de l'EMT es porta 
a terme mitjançant el control financer que la Intervenció General de 
l'Ajuntament de València (IGAV) ha de realitzar. En aquest sentit, el 
Pla d'Actuació 2017 de la IGAV inclou a l'EMT dins el control financer, 
que farà mitjançant procediments d'auditoria amb la col·laboració 
d'una empresa privada contractada per la pròpia EMT. El dit Pla 
també considera que la IGAV emetrà un informe de control de 
qualitat sobre les auditories realitzades. 

 Respecte a l'auditoria de comptes anuals de 2016, l'informe de 
l'empresa privada, datat el 12 d'abril de 2017, mostra una opinió 
favorable, amb tres paràgrafs d'èmfasi sobre la nota 2.d) de la 
memòria. De la seua part, l'informe de legalitat d'aquesta empresa, 
datat el 22 de maig de 2017, mostra també una conclusió favorable, 
si bé detalla en un annex els aspectes que puguen derivar en 
incompliments de la normativa aplicable. En fase d’al·legacions, 
l’EMT ha aportat l’informe de control de qualitat de la IGAV, datat el 
22 de setembre de 2017. En aquest control es conclou quant a 
l’auditoria financera que no s’han observat incidències significatives en el 
treball d’auditoria financera realitzat per la firma d’auditoria contractada. 
Quant a l’auditoria de legalitat, el control manifesta que la firma 
d’auditoria no ha proporcionat cap evidència que s’hi hagen 
comprovat determinats aspectes recollits en les instruccions emeses 
per la IGAV. 

b) Altres aspectes 

 En l'apèndix 2 s'inclouen aquelles observacions que no afecten 
l'opinió, juntament amb determinada informació addicional que la 
Sindicatura considera que pot resultar d'interès als destinataris i 
usuaris d'aquest Informe. 

5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Fonaments de l'opinió desfavorable relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, s'han posat de manifest els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la 
contractació (els números d'expedients són els detallats en els quadres 7 
i 8 de l'apèndix 3 d'aquest Informe) : 
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a) Ambient de control 

- Amb caràcter general, es posa de manifest que, en el curs de la 
fiscalització, aquesta Sindicatura ha observat importants 
debilitats de control intern i incompliments de la normativa 
aplicable, que es detallen i comenten en els paràgrafs següents 
d'aquest apartat de l'Informe, que impliquen elements 
significatius de risc en l'avaluació de l'activitat contractual de 
l'EMT. 

b) Instruccions internes de contractació 

- Les instruccions internes de contractació aprovades el 31 de 
juliol de 2013 no esmenten l'obligació de respectar el principi de 
no discriminació en la descripció de l'objecte del contracte ni de 
la prohibició de facilitar, de forma discriminatòria, informació 
que puga proporcionar avantatges a determinats licitadors. La 
regulació d'aquests aspectes és una exigència de l'article 191 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), i la seua absència comporta un incompliment dels 
principis d'igualtat i no discriminació que preveu l'article 1 
d'aquesta norma. 

- Les instruccions de 2013 no regulen els procediments de 
publicitat de la formalització dels contractes en el perfil de 
contractant, de manera que no es garanteix l'aplicació del 
principi de publicitat que requereixen els articles 1 i 191 del 
TRLCSP. 

- Respecte a les instruccions internes de contractació aprovades 
el 30 de març de 2016, recullen determinats supòsits en què no 
es dóna compliment adequat al principi de publicitat, ja que 
només s'estableix l'obligatorietat de publicar en el perfil de 
contractant l'adjudicació i formalització dels contractes en els 
procediments oberts. 

- Les instruccions de 2016 no s'han actualitzat per incloure els 
aspectes derivats de l'efecte directe de les directives de la Unió 
Europea 24/2014/UE i 25/2014/UE, vigents a partir del 18 d'abril 
de 2016. 

c) Perfil de contractant 

- El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no 
compta amb un dispositiu que acredite, en tots els casos, el 
moment d'inici de la difusió pública de la informació publicada, 
tal com preveu l'article 53.3 del TRLCSP, per la qual cosa no 
s’acompleixen els requisits legals per garantir fefaentment la 
data i el termini de publicació dels anuncis de licitació i/o 
adjudicació. Aquesta excepció ja va ser posada de manifest en 
l'informe de la Sindicatura de Comptes titulat El perfil de 
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contractant i les instruccions de contractació en el sector públic local 
valencià. Informe especial de seguiment dels informes de fiscalització 
de l'exercici 2010. 

- No es publica en el perfil la informació relativa a la 
formalització dels contractes, requerida per l'article 154.1 del 
TRLCSP. 

- Els documents del procediment de contractació publicats en el 
perfil de contractant no estan signats electrònicament, per la 
qual cosa no reuneixen els requisits establits en la disposició 
addicional 16.f) del TRLCSP. 

d) Subministrament d'informació contractual 

- Els òrgans de contractació de l'EMT no han complit amb les 
seues obligacions legals de subministrament d'informació 
contractual, regulades en l'Acord de 14 de gener de 2016, del 
Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, quant a la remissió de la relació anual de contractes 
i els extractes dels expedients mitjançant les aplicacions 
informàtiques ubicades a la Plataforma de Rendició de Comptes 
de les Entitats Locals. 

- Els òrgans de contractació tampoc no han complit amb les 
obligacions de comunicació al Registre de Contractes del Sector 
Públic regulades a l'article 333 del TRLCSP i en les instruccions 
de contractació, referents a les dades bàsiques dels contractes 
adjudicats, així com, si cal, les seues modificacions, pròrrogues, 
variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció. 

- A sol·licitud d'aquesta Sindicatura, i per dur a terme la present 
fiscalització, els responsables de l'EMT han proporcionat 
determinades relacions certificades d'informació contractual. 
Aquestes relacions han sigut modificades en diverses ocasions 
en la mesura que la Sindicatura detectava errors o omissions. 
Cal assenyalar, com omissions importants, les adquisicions de 
combustible i recanvis i els serveis de tallers externs. Aquesta 
circumstància posa de manifest una important debilitat en els 
sistemes interns d'identificació, gestió i control de les 
operacions subjectes a contractació per part de l'EMT, i que en 
conseqüència hi ha un risc que la Sindicatura no haja disposat 
de la informació completa i adequada per a la fiscalització de 
tots els contractes realitzats durant 2016 o en execució durant 
aquest any. 
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e) Contractes no menors formalitzats en 2016 

 Incompliments generals o comuns en els contractes revisats 

- L'EMT no realitza informes jurídics sobre els plecs de clàusules 
administratives particulars (PCAP) que serviran de base a la 
contractació. Aquests informes estan previstos en la disposició 
addicional segona del TRLCSP, i tenen caràcter previ a 
l'aprovació dels plecs pels òrgans de contractació. 

- Els PCAP dels contractes no estan signats pels òrgans de 
contractació de l'EMT, de manera que no hi ha garanties 
suficients de si la seua aprovació és adequada. 

- El Comité de Compres, al qual les instruccions internes li 
assignen la funció d'assistir als òrgans de contractació de l'EMT, 
ha assumit indegudament determinades competències que 
corresponen a aquests òrgans, com són l'aprovació dels 
expedients i dels PCAP, sense comptar amb la delegació de 
funcions per part del Consell d'Administració que requereixen 
les instruccions internes. D'altra banda, en la designació dels 
membres del Comité de Compres, el director-gerent va acordar 
que aquest Comité puga aprovar els documents abans 
esmentats, que és una facultat la delegació de la qual correspon 
al Consell d'Administració. No consta, d'altra banda, que 
aquestes actuacions del Comité de Compres hagen sigut 
informades per al coneixement i possible convalidació per part 
del Consell d'Administració. 

- En els expedients no consta una justificació documental 
adequada sobre l'elecció dels criteris que es tindran en 
consideració per a adjudicar els contractes —requerida per 
l'article 109.4 del TRLCSP—ni sobre la ponderació que se’ls dóna 
en perjudici dels principis de transparència i objectivitat que 
exigeix l'article 1 d'aquesta Llei. 

- En els contractes no s'esmenta el crèdit pressupostari, 
programa o rúbrica comptable amb càrrec al que s'abonarà el 
preu, que és un requisit que preveu l'article 26.1.k) del TRLCSP i 
les pròpies instruccions internes. 

- La notificació de l'adjudicació del contracte als licitadors no 
està motivada, la qual cosa implica un incompliment de la Llei 
31/2007, de 30 d'octubre, sobre Procediments de Contractació en 
els Sectors de l'Aigua, l'Energia, els Transports i els Serveis 
Postals (LSE), del TRLCSP i de les instruccions internes. 
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 Expedient núm. 1. Subministrament d'energia elèctrica 

Contracte de data 29 de gener de 2016 per un termini de dos anys des 
de l'1 de febrer, es podrà prorrogar per anualitats successives 
mitjançant pacte exprés. En el contracte no consta el preu, encara 
que sí la manera de determinar-lo. Segons l'oferta econòmica de 
l'adjudicatari, el preu per als dos anys és de 515.518 euros (IVA 
exclòs). 

- Els PCAP preveuen que la durada del contracte serà d’un o dos 
anys depenent de les condicions de l'adjudicació, i aquesta 
indefinició comporta un incompliment dels articles 22.1 i 23.1 
del TRLCSP pel que fa a la necessària precisió de les necessitats 
que s’han de cobrir i els requisits del termini de durada. 

- No consta la documentació que acredite que l'òrgan de 
contractació de l'EMT haja estimat correctament el preu de 
licitació que figura en els PCAP, atenent el preu general de 
mercat que requereix l'article 17 de l’LSE (87.1 del TRLCSP). 

- Els criteris de valoració de les ofertes que figuren en els PCAP i 
en l'anunci de licitació no són adequats, ja que no especifiquen 
els mètodes de valoració ni la puntuació que cal assignar a cada 
apartat, ni tampoc distingeixen entre criteris automàtics i 
criteris de judici de valor. Tot això implica un incompliment de 
l'article 61 de l’LSE (150 del TRLCSP). És en l'informe de valoració 
(sense data ni signatura) on es desglossen els conceptes 
avaluats i les fórmules utilitzades. Els tres criteris s'han avaluat 
amb fórmules, però ha sigut el criteri condicions de servei, els 
elements de valoració del qual no figuren en cap document, el 
que ha sigut determinant per a l'adjudicació. Aquest criteri s'ha 
avaluat amb una fórmula sobre la base del nombre de serveis 
complementaris oferits, fent abstracció de la qualitat i 
necessitat d'aquests serveis i sense justificar que estiguen 
directament vinculats a l'objecte del contracte.  

- L'informe de valoració de les ofertes proposa adjudicar el 
contracte per una durada de dos anys en comptes d'un, encara 
que en aquest informe la puntuació d'un any és superior a la de 
dos. A més d'això, la proposta es basa en motius genèrics, raó 
per la qual la seua motivació és insuficient. 
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Expedient núm. 2. Arrendament financer d'autobusos 

Contracte de data 21 de març de 2016 per a l'arrendament financer 
(lísing) de 41 autobusos, per un import de 9.868.204 euros (IVA exclòs) 
per a un termini de deu anys. 

- L'expedient no té els principals documents preparatoris que 
són necessaris abans d'iniciar el procediment d'adjudicació. 
Això representa un incompliment de les principals normes de 
l’LSE pel que fa al requeriment als adjudicataris dels requisits 
de capacitat i solvència i de les prohibicions de contractar. La 
seua omissió comporta un risc que el contracte puga estar 
sotmès en els supòsits de nul·litat de l'article 32 del TRLCSP. 

 Cal destacar que les pròpies instruccions internes, per a 
contractes que són de menor import que aquest, exigeixen els 
documents següents: 

- La justificació de la naturalesa i extensió de les necessitats 
que pretenen cobrir-se amb el contracte projectat, així 
com la idoneïtat del seu objecte. 

- L'informe d'inici de l'expedient que ha d’elaborar el 
director de l'àrea proponent i l'aprovació per part de 
l'òrgan de contractació. 

- Els PCAP, que han de ser aprovats per l'òrgan de 
contractació. 

- El responsable del contracte. 

- L'únic document que s'ha utilitzat per tramitar aquest 
expedient és un "Plec de condicions tècniques" que no té 
signatura, si bé ha sigut aprovat pel Consell d'Administració, i 
el contingut del qual no comprèn tots els elements necessaris i 
requerits per l’LSE i en general pels PCAP de qualsevol 
contractació. 

- L'objecte del contracte previst en el "Plec de condicions 
tècniques" no està adequadament definit, ja que considera dos 
tipus d'operacions, de lísing i de rènting, que són diferents. 

- L'apartat de valoració d'ofertes del "Plec de condicions 
tècniques" diu textualment que de les ofertes rebudes l'EMT 
seleccionarà aquella que considere més convenient, criteri que no 
es pot admetre en el marc de la contractació pública, ja que 
requereix que s'adjudique a l'oferta econòmicament més 
avantatjosa. A més, preveu uns criteris d'adjudicació que són 
totalment imprecisos i indeterminats. Per la seua banda, 
l'informe de l'àrea d'administració de l'EMT, que valora les 
ofertes rebudes i proposa l'adjudicació, no està signat ni datat. 
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El Consell d'Administració va adjudicar el contracte d'acord 
amb l'esmentat informe. 

Expedient núm. 3. Vigilància i seguretat 

Contracte de data 1 de desembre de 2016 per al servei de vigilància i 
seguretat en els centres i dependències de l'EMT. El preu s'estableix 
en imports unitaris i s’indica l'import aproximat de 885.829 euros 
(IVA exclòs) per a una durada màxima de quatre anys. 

- L'informe d'inici de l'expedient, que no està signat i té data de 
23 de febrer de 2016, justifica la necessitat del contracte en el 
temps transcorregut des de l'última adjudicació realitzada l'1 de maig 
de 2005 i la necessitat de realitzar els serveis esmentats mitjançant 
contractació externa. Aquesta justificació no compleix els 
requisits que estableix l'article 22 del TRLCSP. 

- No queda constància que l'EMT haja comprovat el compliment 
per part de l'adjudicatari de les clàusules dels PCAP següents: 
subcontractació, obligacions laborals, personal i inspeccions 
mensuals. 

Expedient núm. 4. Auditories financera, legal i operativa 

- No figura en els PCAP ni en l'anunci de licitació el preu de 
licitació ni el valor estimat del contracte, incomplint així els 
articles 87.1 i 88 del TRLCSP i les pròpies instruccions internes. 

- Les característiques tècniques aplegades en els PCAP no 
detallen suficientment la forma de valoració ni d'assignació de 
les puntuacions per a cadascuna. En tractar-se de judicis de 
valor, haurien de ser precisos per a complir el principi de 
transparència que assenyala l'article 191 del TRLCSP. 

- Els PCAP preveuen un sistema d'adjudicació de les auditories 
legal i operativa any a any, i l'EMT designa l'adjudicatari entre 
els tres licitadors les proposicions dels quals hagen obtingut 
millor valoració. Aquest sistema no s'ajusta al TRLCSP, ja que 
no es basa en el criteri de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa. De fet, l'informe proposta i la resolució 
d'adjudicació del director-gerent consideren que l'auditoria 
legal dels exercicis 2017 i 2018 i l'operativa de 2018 seran 
adjudicades lliurement entre els tres primers candidats. 

- El contracte d'auditoria financera es va formalitzar el 20 de 
desembre de 2016 per a examinar els comptes anuals dels 
exercicis 2016, 2017 i 2018 per un import total de 53.114 euros 
(IVA exclòs). Dit contracte va ser adjudicat pel director gerent 
de l'EMT el 20 d'octubre de 2016, juntament amb el d'auditoria 
de legalitat de l'exercici 2016 i d'auditoria operativa de l'exercici 
2017. No obstant això, en la resolució no s'esmenten els imports 
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d'adjudicació, raó per la qual no pot acceptar-se que la 
justificació siga l’adequada, tal com exigeix l'article 151.4 del 
TRLCSP. També s’hi han incomplit les pròpies instruccions 
internes. 

- Posteriorment, l'adjudicatària va proposar a l'EMT una 
modificació del contracte signat per ampliar el seu abast a 
l'auditoria de legalitat dels exercicis 2017 i 2018 i l'auditoria 
operativa dels exercicis 2016 i 2018, incrementant al seu torn els 
preus anuals d'aquests serveis. Aquesta modificació, que va ser 
subscrita pel director-gerent el dia 17 de juliol de 2017, 
incompleix els requisits dels articles 105 i 106 del TRLCSP, i per 
això caldria haver resolt el contracte i licitar-lo de nou. A més, 
l'augment del preu afectaria la valoració d'aquest criteri 
d'adjudicació, de manera que l'ordenació de les ofertes 
presentades podria haver estat diferent i l'adjudicació del 
contracte recaure en un altre licitador. 

- L'article 156.5 del TRLCSP estableix que no podran iniciar-se els 
contractes sense la seua prèvia formalització, precepte que s'ha 
incomplit pel que fa a l'auditoria de legalitat de l'exercici 2016, 
que s'ha executat i finalitzat al maig de 2017. 

Expedients núm. 5 i 6 per a adquisició de targetes Móbilis 

Mitjançant l'expedient núm. 5 es tramita l'adquisició de 120.000 
targetes Móbilis per al període de febrer de 2016 a gener de 2017, 
mentre que per l'expedient núm. 6 s'adquireix el mateix nombre de 
targetes per al període d'agost de 2016 a juny de 2017. En la tramitació 
dels dos expedients s'han incomplit els principis bàsics de la 
contractació pública establits en el TRLCSP i en les pròpies 
instruccions internes de l'EMT, per les circumstàncies que es 
resumeixen a continuació: 

- No s'han elaborat els principals documents preparatoris dels 
contractes a celebrar, com ara els assenyalats anteriorment per 
a l'expedient nº 2. 

- La primera adquisició (expedient 2016-096), va ser aprovada pel 
Comitè de Compres, envaint les competències de l'òrgan de 
contractació (director-gerent). De la seua part, la segona 
adquisició, (expedient 2016.0112), va ser aprovada pel director-
gerent a proposta del servei de contractació. El procediment 
d'aprovació no compleix els requisits legals d'una resolució 
d'adjudicació, pel que fa a motivació i notificació. 

- En cap dels dos expedients s'han formalitzat els contractes 
respectius, fet que, unit a la inexistència de plecs, deriva en una 
situació de desconeixement dels termes essencials de les 
prestacions contractades i els drets i obligacions de les parts. 
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- L'anàlisi conjunta dels dos expedients posa de manifest que 
amb unes estimacions més reals i motivades es podria haver 
determinat amb més precisió el volum de compres que calia 
realitzar, que en aquest cas hauria implicat no fraccionar el 
contracte i, al mateix temps, aplicar la publicitat en la seua 
tramitació, ja que el seu valor estimat supera el llindar 
aplicable. 

Expedient núm. 7. Adquisició d'alternadors 

La tramitació d'aquest expedient, l'objecte del qual és l'adquisició 
d'alternadors per a la flota d'autobusos, s'ha realitzat incomplint els 
principis bàsics de la contractació pública establits en el TRLCSP i en 
les pròpies instruccions internes de l'EMT, per les circumstàncies 
que es resumeixen a continuació: 

- No s'han elaborat els principals documents preparatoris del 
contracte que se signa, com ara els detallats anteriorment per 
als expedients 2, 5 i 6. 

- L'adquisició va ser aprovada pel director-gerent a proposta del 
servei de contractació i no compleix els requisits legals d'una 
resolució d'adjudicació. D'altra banda, la proposta de 
contractació, que contempla la compra a cinc proveïdors, no 
està adequadament justificada. 

- No s'han formalitzat els contractes respectius, fet que, unit a la 
inexistència de plecs, deriva en una situació de 
desconeixement dels termes essencials de les prestacions 
contractades i els drets i obligacions de les parts. 

f) Contractes menors celebrats durant 2016 

- La relació certificada de contractes menors mostra que s'han 
efectuat diversos contractes amb els mateixos proveïdors, amb 
objectes idèntics o molt similars els imports agregats dels quals 
superen els límits quantitatius de la contractació menor que 
estableix l'article 138.3 del TRLCSP i en les instruccions 
internes, el que posa de manifest l'existència d'indicis de 
fraccionament indegut dels contractes que incompleix l'article 
86.2 del TRLCSP en relació amb l'adequada publicitat o 
procediment d'adjudicació aplicable. 

- Dos dels contractes menors s'han qualificat inadequadament 
com d'obres, quan es tractaven de subministraments atenent 
les prestacions del seu caràcter mixt. En un d’aquests 
contractes, a més, l'adequada qualificació comportaria superar 
el límit quantitatiu del contracte menor, afectant els principis 
de publicitat i procediment aplicables. 
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- En altres dos contractes, els seus imports excedeixen els límits 
quantitatius del contracte menor. Un, a més, s'ha tramitat per 
emergència sense que conste la justificació requerida per 
l'article 113 del TRLCSP. 

g) Contractes d'exercicis anteriors en vigor durant 2016 

Incompliments generals o comuns 

- En vuit dels nou expedients de la mostra revisada (tots menys 
l'expedient núm. 8), s'incompleix el termini de durada establit 
en els contractes, en les lleis aplicables o en les instruccions 
internes. D'altra banda, no consta que les pròrrogues de sis dels 
expedients revisats (núm. 9 a 14) —i per tant les condicions de 
prestació del servei, incloent-hi el preu per pagar—, hagen sigut 
acordades per l'òrgan de contractació. Aquestes circumstàncies 
comporten incompliments rellevants dels principis bàsics de la 
contractació pública. 

- A més, l'anàlisi de la relació certificada per l'EMT de contractes 
d'exercicis anteriors posa de manifest el següent: 

- Hi ha altres set contractes no menors (a més dels nou 
fiscalitzats en la mostra) que han superat el termini de 
duració aplicable. 

- També mostra que 55 contractes menors, per import total 
de 296.015 euros, estan prorrogats i incompleixen tant 
l'article 23 del TRLCSP com les pròpies instruccions 
internes, les quals estableixen que aquest tipus de 
contractes no podrà tenir una durada superior a un any ni 
ser objecte de pròrroga. 

Expedient núm. 8. Subministraments i serveis de comunicacions 
(2015) 

El contracte es va signar el 30 de juny de 2015 per un preu de 262.455 
euros per a una duració de tres anys des de la signatura de l'acta 
d'inici, una vegada completada la instal·lació per part de 
l'adjudicatari en el termini de sis mesos des de la formalització del 
contracte . 

- A la data de redacció d'aquest Informe, no s'ha formalitzat 
l'acta d'inici i el contracte no s'està executant. No obstant això, 
no consta que l'EMT haja realitzat les actuacions necessàries 
per a reclamar a l'adjudicatari les penalitats previstes i, si 
escau, la resolució del contracte segons preveuen els PCAP. 
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Expedient núm. 9. Manteniment del sistema d'ajuda a l'explotació, 
SAE (2003) 

El contracte es va formalitzar el 15 de gener de 2003 per un preu de 
274.939 euros anuals i una durada de quatre anys comptadors des de 
la recepció definitiva del sistema, prorrogable per successius 
períodes d'un any. En aquesta data es va formalitzar amb la mateixa 
empresa el contracte per al subministrament del SAE. La recepció 
definitiva del sistema, que marca l'inici del contracte de 
manteniment, va tenir lloc el dia 1 de juliol del 2009. 

- Atenent el termini legal establit, aquest contracte hauria 
d’haver finalitzat l'1 de juliol de 2013, ja que no consta 
l'aprovació de les pròrrogues. 

- El contracte va ser modificat segons consta en un document 
denominat "Annex de manteniment" datat el 23 de juny de 2009 
(abans de l'inici del contracte), que entre altres aspectes preveu 
una revisió del preu que l'augmenta fins a 323.120 euros. 
Posteriorment, ha tornat a modificar-se amb un altre "Annex de 
manteniment", de data 30 de juny de 2014, pel qual s'augmenta 
el preu a 358.215 euros. Les dues modificacions representen, 
almenys, els següents incompliments de la LCAP 2000: d'una 
banda, de l'article 101, ja que no ha sigut acordada pel Consell 
d'Administració i, d’una altra, de l'article 103, pel que fa a la 
procedència i límits. En l'actual TRLCSP aquests aspectes es 
regulen en els articles 219 i 89, respectivament. 

- A més d’això i en relació amb el contracte de subministrament, 
s'ha de manifestar que la data de recepció del sistema 
representa un retard aproximat de 46,6 mesos respecte al 
termini establit en el contracte, i no consta que l'EMT realitzara 
en el seu moment les actuacions necessàries per a reclamar a 
l'adjudicatari les penalitats previstes i, si escau, la resolució del 
contracte segons preveuen en els PCAP. 

Expedient núm. 10. Manteniment del sistema de gestió a bord, SGB 
(2009) 

El contracte es va formalitzar el 23 de juny de 2009 per un preu de 
97.459 euros anuals per a una durada de deu anys comptadors des de 
la recepció definitiva del sistema, prorrogable per successius 
períodes d'un any. En aquesta data es va formalitzar amb la mateixa 
empresa el contracte per al subministrament del SGB. L'inici del 
contracte de manteniment, segons consta en l'acta de recepció 
definitiva del sistema, va tenir lloc el dia 1 d'octubre del 2012. 

- Atenent al termini màxim de durada establit en l’LCSP 2007, 
aquest contracte va haver de finalitzar l'1 d'octubre del 2016. 
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- Al marge de l'anterior, i en relació amb el contracte de 
subministrament, s'ha de posar de manifest que la data de 
recepció del sistema representa un retard de 24,9 mesos 
respecte al termini establit en el contracte, i no consta que 
l'EMT realitzara en el seu moment les actuacions necessàries 
per reclamar a l'adjudicatari les penalitats previstes i, si escau, 
la resolució del contracte segons preveuen els PCAP i en el propi 
contracte. 

Expedient núm.11. Dipòsit, custòdia i transport d'efectiu (2003) 

El contracte es va formalitzar el 14 de maig de 2003 per un preu de 
80.580 euros anuals per a una durada de dos anys a partir del 31 de 
juliol de 2003, prorrogable per períodes de la mateixa durada. 

- Atenent al termini establit, aquest contracte hauria d’haver 
finalitzat el 31 de juliol de 2005, ja que no hi consta l'aprovació 
de les pròrrogues. 

- El preu del contracte per a l'exercici 2016 s'ha incrementat en 
un 2% segons la conformitat prestada pel director gerent a la 
proposta del Comitè de Compres. Respecte a això cal assenyalar 
que el contracte conté una clàusula de revisió de preus amb 
referència a l'IPC anual de l'any anterior, que va ser del 0% el 
2015. Segons les estimacions realitzades, l'EMT ha pagat a 
l'adjudicatari un excés de 1.611 euros durant 2016. 

Expedient núm. 12. Neteja d'autobusos (2003) 

El contracte es va formalitzar el 28 d'octubre de 2003 per un preu de 
39 euros per neteja de cada autobús per una durada fins a 31 de 
desembre de 2003 (dos mesos), sense considerar pròrrogues. 

- Atenent el termini establit, aquest contracte hauria d’haver 
finalitzat el 31 de desembre del 2003. 

- No consta que l'EMT haja realitzat les actuacions pertinents per 
verificar que l'adjudicatari complisca els requisits de 
subcontractació previstos com a clàusula resolutòria expressa 
del contracte. 

Expedient núm. 13. Conducció d'autobusos per trasllat entre 
cotxeres (2013) 

El contracte es va formalitzar el 17 de maig de 2013 per una durada 
d'un any prorrogable per períodes anuals, estipulant preus unitaris 
per cada servei de conducció o trasllat. 

- Atenent el termini establit, aquest contracte hauria d’haver 
finalitzat el 17 de maig de 2014, ja que no consta l'aprovació de 
la pròrroga. 
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- S'ha observat que entre els serveis facturats per l'adjudicatari 
durant 2016, aprovats i pagats per l'EMT, s'inclouen alguns que 
no estan inclosos en el contracte formalitzat, com ara els de 
trasllat per a reposar i llavar. Aquesta actuació implica una 
modificació del contracte que va ser aprovada pel director-
gerent a proposta del Comitè de Compres. No obstant això, cal 
assenyalar que els PCAP no preveuen la possibilitat de 
modificar el contracte, per la qual cosa s'han incomplit els 
articles 105 i 107 del TRLCSP. 

- No consta que l'EMT haja realitzat les actuacions pertinents per 
a verificar que l'adjudicatari haja complit els requisits de 
subcontractació previstos en el contracte. 

Expedient núm. 14. Subministrament d'uniformes (1991/1992) 

- L'EMT adquireix els uniformes per als seus inspectors i 
conductors mitjançant dos contractes signats el 18 de febrer de 
1991 i el 10 d'abril de 1992, respectivament. Cap dels contractes 
estableixen terminis de durada ni possibilitat de pròrrogues, 
però segueixen vigents, pel que porten executant-se més de 25 
anys. 

Expedient núm. 15. Sistema audiovisual de comunicació (1997) 

- El contracte inicial es va formalitzar el dia 12 de març de 1997 
amb l'empresa que va resultar adjudicatària en un procediment 
negociat sense publicitat, tenint per objecte la instal·lació i 
manteniment en els autobusos de l'EMT d'un sistema 
audiovisual de comunicació i de l'explotació comercial 
mitjançant publicitat, per un cànon anual fix de 721 euros per 
autobús. La durada fixada en el contracte és de set anys 
prorrogable per cinc més. 

- Amb data 30 de març de 2000 el Consell d'Administració de 
l'EMT va acordar resoldre el contracte per incompliment de 
l'empresa i adjudicar directament, sense procediment previ, un 
nou contracte a una altra empresa que havia adquirit els drets 
de propietat industrial del producte. Aquest nou contracte es va 
signar el 27 de juliol de 2000 amb una duració de deu anys 
prorrogable per cinc més, i preveu un cànon anual fix de 577 
euros per autobús, més una altra part variable, a partir del 
cinquè any. L'extensa durada prevista en el contracte no és 
d'acord amb el principi general de sotmetre periòdicament a 
concurrència els contractes públics; i l'efecte, s'ha de tenir 
també en compte que l’LCAP de 1995 fixava un termini màxim 
de quatre anys per a aquest tipus de contractes. 

- Posteriorment, amb data 17 de novembre de 2007, es va 
formalitzar un nou contracte amb una altra empresa que havia 
comprat els drets del sistema a l'anterior empresa 
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adjudicatària. Aquest nou contracte —que s'adjudica 
directament sense procediment previ—, preveu modificacions 
molt substancials, entre les quals es troben la durada i la forma 
de retribució publicitària. Respecte a aquesta última, s'estableix 
que, a partir del sisè any, la compensació a favor de l'EMT serà 
del 50% dels beneficis directes de l'adjudicatari en aquesta 
activitat. No obstant això, l'EMT no ha comptabilitzat cap ingrés 
en cap exercici per aquest contracte, sense que hi conste que 
haja realitzat les actuacions de control i comprovació sobre el 
compte de resultats de l'adjudicatari en els termes establits en 
les clàusules 23.2 i 23.3 del contracte. Per això hi ha un risc que 
s'hagen pogut deixar de liquidar determinats ingressos a favor 
de l'EMT, els imports dels quals es desconeixen. 

- El contracte, en definitiva, porta executant-se més de dèsset 
anys, i com a conclusió general cal dir que la gestió d'aquest 
expedient ha vulnerat els principis bàsics de publicitat i 
concurrència de la contractació pública. 

Expedient núm. 16. Subministrament i publicitat en marquesines 
(1987) 

Contracte signat el 18 de maig del 1987 per al subministrament, 
instal·lació, manteniment i explotació de marquesines, amb una 
durada de catorze anys prorrogable per cinc més i amb un cànon 
anual entre 3.065 euros i 4.030 euros actualitzable amb l'IPC. 

- S'ha modificat en dues ocasions, en 1996 i en 2005. Per la 
modificació de 1996 s'acorda ampliar la durada del contracte en 
vuit anys més, i també s'amplia el seu objecte. Per la 
modificació de 2005 es torna a ampliar el termini, que el fixa 
fins al 17 de maig de 2019. A més, la modificació de 2005 fixa un 
cànon publicitari a favor de l'EMT de 360.000 euros anuals. No 
consta l'aprovació del modificat de 2005 per part de l'òrgan de 
contractació. 

- Durant els nou anys del període 1996 a 2004 l'EMT no va 
registrar cap ingrés pel contracte que estava en vigor, sense que 
conste una motivació documental sobre aquest tema. Per tant, 
hi ha un risc que s'hagen pogut deixar de liquidar determinats 
ingressos a favor de l'EMT els imports dels quals es 
desconeixen. 

- El contracte, en definitiva, va tenir una durada de 32 anys, i com 
a com a conclusió general cal dir que la gestió d'aquest 
expedient ha vulnerat els principis bàsics de publicitat i 
concurrència de la contractació pública. 
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h) Subministraments de combustible i recanvis i serveis de tallers 
externs 

- Les compres de combustible i de recanvis i els serveis de tallers 
externs representen despeses molt significatius en el conjunt de les 
operacions anuals d'explotació de l'EMT. Així, en l'exercici 2016 les 
compres de combustibles han pujat a 7.416.155 euros, les de recanvis 
a 2.694.395 euros i els serveis de reparació i revisió d'autobusos per 
tallers externs a 1.985.849 euros, que representen una part molt 
rellevant del total de despeses de l'exercici 2016. 

 L'EMT adquireix aquests subministraments i serveis sense la 
tramitació preceptiva d'expedients de contractació. Així, a més de les 
seues pròpies instruccions internes, incompleix els principis bàsics 
de contractació pública referents a la llibertat d'accés a les 
licitacions, publicitat i transparència en els procediments i no 
desigualtat i discriminació de tracte entre els candidats, sense 
assegurar una eficient utilització dels fons mitjançant l'exigència de 
la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la 
lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa. 

5.2 Opinió desfavorable relativa a la contractació 

En la nostra opinió, a causa de la importància dels incompliments descrits 
en l'apartat 5.1, l'activitat contractual desenvolupada per l'EMT durant 
l'exercici 2016 no resulta conforme amb la normativa de contractació 
pública que hi és aplicable. 

A més, les circumstàncies concurrents dels fets que es detallen en 
l'apartat g) referents als expedients núm. 11 i 15, permeten concloure que 
reuneixen els requisits per a considerar-los com a indicis d’una possible 
existència de responsabilitat comptable i, per tant, es notificaran amb 
aquesta consideració al Tribunal de Comptes. 

5.3 Altres qüestions significatives que no afecten l'opinió 

Com a part de la fiscalització realitzada de l'àrea de contractació, 
s'inclouen en l'apèndix 3 aquelles observacions que no afecten l'opinió, 
juntament amb determinada informació addicional que la Sindicatura 
considera que pot resultar d'interès als destinataris i usuaris d'aquest 
Informe. 

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

a) Despeses de personal 

 En la revisió de les nòmines del personal de l'EMT de l'exercici 2016 
s'ha observat que s’hi inclouen determinats conceptes retributius 
que no estan considerats en el conveni col·lectiu ni en cap document 
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aprovat pels òrgans responsables de l'Entitat. Aquests conceptes es 
denominen "Prima per responsabilitat i complement de destinació", 
"Posada en marxa" i "Diferència de categoria", els imports meritats 
dels quals en 2016 han sumat un total de 336.893 euros. 

 També s'han observat en les nòmines de 2016 altres conceptes 
retributius que estan recollits en el conveni col·lectiu, però que els 
imports dels quals no estan registrats en les taules salarials ni en 
documents aprovats pels òrgans de l'Entitat. Aquests conceptes es 
denominen "Primes per lloc directiu i per especial dedicació", 
l'import meritat dels quals en 2016 suma un total de 313.065 euros. 

b) Transparència i bon govern 

 Excepte determinada informació sobre la contractació inclosa en el 
perfil de contractant i la relativa a l'estructura organitzativa i 
funcions, l'EMT no va publicar durant 2016 en la seua pàgina web la 
informació mínima requerida pels articles 9.1 i 9.3 de la Llei 2/2015, 
de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i 
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Entre la 
informació no publicada destaca: les retribucions dels alts càrrecs i 
màxims responsables de l'Entitat; els comptes anuals i informes 
d'auditoria; el termini mitjà de pagament; l'inventari de béns i drets; 
la informació sindical; els plans i programes anuals i plurianuals i el 
seu grau de compliment, i els informes d'avaluació de qualitat dels 
serveis públics. Al juny de 2017 l'EMT ha creat una pàgina web 
anomenada "Portal de transparència" en la qual publica més 
informació, si bé encara no tota la mínima requerida per la Llei abans 
esmentada. A més, la pàgina web de l'EMT no té un enllaç amb la 
pàgina del portal de transparència. 

 L'EMT, d'altra banda, en juny de 2017, s'ha adherit de forma 
voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat, aprovat pel Decret 
56/2016. 

c) Estabilitat pressupostària  

 El balanç de l'EMT a 31 de desembre de 2016 mostra un patrimoni net 
negatiu de 13.972.267 euros, de manera que es trobaria en la situació 
de desequilibri financer que preveu l'article 24.1 del Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, si el sanejament de les pèrdues 
requereix la dotació de recursos no previstos en l'escenari 
d'estabilitat de l'entitat dominant, en aquest cas l'Ajuntament de 
València. 

 La situació de desequilibri financer comporta determinades 
obligacions per als òrgans de l'EMT i de l'Ajuntament de València, 
previstes en l'apartat 2 de l'esmentat article 24, com ara: 

- Complementar els comptes anuals de l'exercici 2016 amb un 
informe de correcció de desequilibris en el qual es detallen les 
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mesures que cal adoptar. Aquest informe ha de ser aprovat pel 
Consell d'Administració de l'EMT com a òrgan que formula els 
comptes anuals, i pel Ple de l'Ajuntament de València com a 
òrgan que les aprova. 

- L'elaboració d'un pla de sanejament per a corregir el 
desequilibri, que s'ha de sotmetre a l'aprovació del Ple de 
l'Ajuntament. 

 No consta que els documents anteriors s'hi hagen elaborat. 

La Intervenció General de l'Ajuntament de València, en el seu 
informe relatiu a l'estabilitat pressupostària de l'exercici 2015, 
conclou que l'EMT no es trobava en situació de desequilibri financer, 
ja que les aportacions de l'Ajuntament no generen desequilibri en el 
resultat, i perquè, a més a més, dit Ajuntament va aprovar, en sessió 
de 30 de maig de 2014, el sanejament de l'empresa mitjançant una 
despesa plurianual de gestió anticipada per un import de 25.674.325 
euros. A la data de redacció d'aquest Informe, no disposem de 
l'informe de la IGAV sobre l'estabilitat pressupostària de l’exercici de 
2016, raó per la qual desconeixem l’opinió del dit òrgan de control 
municipal sobre aquest assumpte. 

No obstant això, la Sindicatura considera que, atenent els criteris 
comptables aplicables a l'EMT, la despesa plurianual esmentada per 
la IGAV s'ha d'imputar als ingressos dels exercicis en què es 
cancel·len els deutes financers que financen, i atenent el calendari i 
els imports d'aquest pla, el patrimoni net de l'EMT continuarà sent 
negatiu i es trobarà en situació de desequilibri financer, llevat que 
s'hi adopten mesures complementàries. 

7. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de l'EMT (vegeu l’apartat 2 d'aquest Informe), a 
més d'adoptar les mesures correctores dels fets descrits en els apartats 
4.1, 5.1 i 6 anteriors, han de tenir en compte les recomanacions següents 
per tal de millorar la gestió de l'Entitat: 

a) Adoptar les mesures necessàries per a finalitzar en el més breu 
termini possible el procés de declaració de l'EMT com a mitjà propi 
de l'Ajuntament de València, així com l'adaptació i actualització dels 
estatuts socials, que són instruments fonamentals per a regular el 
marc jurídic aplicable a l'EMT. 

b) Establir els mecanismes de cooperació necessaris amb la IGAV per 
analitzar la situació financera de l'EMT i concretar les mesures que 
cal adoptar en un pla de sanejament que els òrgans de l'Entitat 
hauran d’aprovar. Aquest pla, a més de ser un requeriment de la 
normativa d'estabilitat, és un instrument necessari per a la gestió 
futura de l'EMT. 
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c) En l'actualitat, l'EMT està en un procés de negociació d'un nou 
conveni col·lectiu. La importància d'aquest instrument és alta, ja que 
ha de constituir el marc regulador complet i concret de les relacions 
laborals de l'empresa. Quant a això, és important definir amb 
claredat tots els conceptes retributius, tant fixos com variables, que 
cal satisfer al personal de l'EMT, així com els seus criteris de 
quantificació i meritació. Els imports anuals han de figurar en les 
taules salarials degudament actualitzades i aprovades pels òrgans 
responsables de l'EMT. 

d) Cal elaborar i aprovar una relació de llocs de treball que reculla la 
definició i numeració de cada lloc, les seues característiques 
bàsiques, la forma de provisió, els requisits per al seu exercici i les 
retribucions associades. 

e) Els expedients de personal han de ser complets i actualitzats. 

f) Per millorar la gestió de l'àrea de tresoreria: 

- Actualitzar les fitxes de les persones autoritzades per a la 
disposició de fons en les entitats bancàries amb els 
responsables vigents en cada moment. 

- Modificar el format i contingut de les conciliacions bancàries, 
que han de mostrar els diferents tipus d'operacions, la data 
d'elaboració i les signatures del preparador i del revisor. 

- Realitzar arquejos periòdics de les caixes fixes. 

g) L'EMT hauria de sol·licitar la col·laboració dels serveis jurídics, 
d'intervenció i tècnics de l'Ajuntament de València per a emetre els 
informes necessaris en els processos de contractació. 

h) Implantar les aplicacions informàtiques necessàries que facen 
possible l'adequat control i seguiment de totes les operacions que 
estiguen subjectes a la tramitació d'expedients de contractació. 

i) Les instruccions internes de contractació han d'establir de forma 
clara i adequada els supòsits de delegació de competències, així com 
els procediments d'informació de les operacions realitzades pels 
òrgans de contractació delegats. 

j) Pel que fa al perfil de contractant, es recomana: 

- Disposar d'un registre històric que permeta verificar 
posteriorment la publicació de les licitacions, l'adjudicació i 
formalització dels contractes i les dates en què es va efectuar la 
difusió pública d'aquests documents. 

- Deixar constància de l'aprovació per l'òrgan competent del 
manual de procediments sobre la gestió del perfil. 
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k) L'adquisició de béns i serveis s'ha de planificar i ajustar-se a les 
necessitats reals de l'Entitat, i justificar adequadament en els 
informes de contractació. En aquest sentit, s'ha de procurar que la 
durada dels contractes, a més d'observar els terminis i requisits 
legals, siga la més adequada per aconseguir el seu objecte. 

l) La determinació i valoració dels criteris d'adjudicació són fites 
essencials en els processos de contractació, de manera que s'han 
d'establir els mecanismes de control intern adequats perquè el seu 
objecte siga efectiu i complisquen els requisits legals. 

m) Les fórmules per valorar les ofertes econòmiques no han d'atorgar 
punts a les ofertes sense baixa. A més, s'ha de procurar que la 
preponderància dels criteris automàtics respecte als dependents de 
judicis de valor siga efectiva. 

n) S'han de posar en pràctica mètodes de control efectius perquè en tots 
els processos de contractació s'exigisca la documentació 
preparatòria de l'adjudicació i s'incorpore convenientment revisada 
i autoritzada als expedients respectius. 

o) De la mateixa manera, també s'han de posar en pràctica mètodes de 
control efectius perquè el personal responsable de l'EMT duga a 
terme un adequat seguiment de totes les clàusules dels contractes. 
Entre aquestes, cal incloure, com a exemples, les relatives a possibles 
penalitats, de subcontractació i de compliment per l'adjudicatari de 
les obligacions legals i laborals. 

p) En relació amb els contractes menors que superen un determinat 
import, s’han de sol·licitar almenys tres pressupostos perquè la 
concurrència siga efectiva. Amb aquesta finalitat, podrien adoptar-
se els criteris de la Generalitat Valenciana. 

q) Les factures dels proveïdors i creditors s’han de verificar amb els 
justificants dels subministraments i serveis degudament 
comprovats per personal responsable de l'EMT, i deixar constància 
en els documents que suporten la comptabilitat de les operacions. 

r) El model de comptes del PGC que aplica l'EMT no té un apartat 
informatiu sobre la contractació de l'exercici. La informació que 
figura en els comptes anuals de 2016 és escassa i tan sols fa 
referència a l'adquisició d'autobusos. Quant a això, es recomana 
incloure un apartat informatiu sobre la contractació amb un 
contingut similar al que estableix el Pla General de Comptabilitat 
Pública. 

s) Sobre la situació fiscal de l'Entitat, i en concret respecte a l'IVA, es 
recomana que l'EMT considere en les seues anàlisis jurídiques i 
tributàries els criteris que sustenten les actuacions inspectores més 
recents de l'Agència Tributària sobre empreses del sector, a fi de 
adaptar, si cal, el procediment fiscal que resulte pertinent. 
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t) En relació amb les aplicacions informàtiques que gestionen els 
processos d'ingressos i de nòmines, s'han d'implantar controls 
adequats perquè els canvis en aquestes eines només els puguen 
realitzar personal autoritzat. També s’ha d'implantar un control que 
assegure l'adequada segregació de funcions entre el personal que 
desenvolupa les aplicacions i els seus usuaris. 
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APÈNDIX 1. MARC NORMATIU 

La principal normativa que s'ha tingut en compte en la present 
fiscalització és la següent: 

General/pressupostària 

- Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 
a l'any 2016. 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local. 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. 

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

Comptabilitat 

- Codi de Comerç i restant legislació mercantil. 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat (PGC). 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s'aproven aspectes 
comptables d'empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies. 

Contractació 

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, ("Directiva de 
contractes"). 

- Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a la 
contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, 
l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la 
Directiva 2004/17/CE ("Directiva de sectors especials"). 

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

- Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre Procediments de Contractació en 
els Sectors de l'Aigua, l'Energia, els Transports i els Serveis Postals 
(LSE). 

- Articles 253 a 260, els dos inclosos, del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Aquests preceptes regulen el 
finançament privat, altres fonts de finançament i l'ordre 
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jurisdiccional competent, en relació amb el contracte de concessió 
d'obres públiques. 

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

- Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Fins que s'aprove el desplegament reglamentari de la 
nova Llei, seguirà en vigor, mentre no s'opose als preceptes legals. 

- Ordre HAP/2846/2015, de 29 de desembre, per la qual es fan públics 
els límits dels diferents tipus de contractes a partir d'1 de gener del 
2016. 

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa al subministrament 
d'informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, tant autonòmic com local. 

- Instruccions internes de contractació, aprovades pel Consell 
d'Administració en juliol de 2013 i el març de 2016. 

Estabilitat pressupostària 

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

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'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. 

Transparència  

- Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

- Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s’aprova el Codi de 
Bon Govern de la Generalitat (aplicació voluntària). 
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Normativa pròpia 

- Estatuts de l’EMT, text refós aprovat el 31 de maig de 2013.  

- Conveni col·lectiu 2014-2016 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’AUDITORIA FINANCERA 

1. Balanç 

1.1 Existències 

La memòria no conté informació sobre la composició de les existències i 
el seu moviment de l’exercici, dades que mostrem en el quadre següent: 

Quadre 1. Existències 

Compte 2016 2015 

Combustibles 137.254 136.965 

Recanvis 674.990 639.349 

Altres materials 38.994 39.255 

Provisió depreciació  -96.774 -96.774 

Total 754.463 718.795 
 

Sobre els processos de compres de combustibles i de recanvis s'ha inclòs 
una excepció en l'apartat 5.1 de l'Informe. 

1.2 Clients i deutors per vendes i prestacions de serveis 

El compte "Clients per vendes i prestacions de serveis" puja a 3.121.888 
euros i el compte "Deutors diversos" a 1.135.551 euros. El primer comprèn 
els saldos per cobrar dels distribuïdors per vendes de títols de transport; i 
la segona dels ingressos per publicitat. En aquests comptes no s'han 
comptabilitzat deterioraments. 

1.3 Ajuntament de València 

Figura amb un saldo de 185.357 euros. La seua composició i moviment 
durant 2016 figura en la nota 15.a) de la memòria. En el moviment de 2016 
cal destacar les aportacions de l'Ajuntament per a la cobertura del 
pressupost per un total de 61.523.269 euros (vegeu l’apartat de patrimoni 
net d'aquest apèndix), ingressades en la seua totalitat durant aquest any 
llevat de 150.000 euros que s'han cobrat en gener de 2017. 

1.4 Efectiu i altres actius líquids 

Té un import de 5.496.465 euros, a 31 de desembre de 2016, amb un notable 
augment respecte a 2015 les causes del qual no s'expliquen en la memòria. 
Comprèn l'efectiu en caixes de l'EMT per 193.953 euros i els saldos en nou 
comptes bancaris per 5.302.512 euros. 
  



Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU. (EMT). 
Exercici de 2016 

33 

1.5 Patrimoni net 

El 31 de desembre de 2016 el patrimoni net de l'EMT és negatiu per un 
import de 13.972.267 euros, i comprèn dos capítols: "Fons propis" i 
"Subvencions, donacions i llegats rebuts". 

Fons propis 

El compte de "Capital" és de 15.000.000 d’euros. El capital social està 
format per 15.000 accions ordinàries de 1.000 euros de valor nominal 
cadascuna, totalment subscrites i desemborsades per l'accionista únic, 
l'Ajuntament de València. En l'informe de gestió es detallen les set 
ampliacions de capital que han tingut lloc des de la constitució de la 
societat en l'any 1986. 

El compte "D'altres aportacions de socis" recull les subvencions de 
l'Ajuntament de València per l'import de 61.523.269 euros, i que segons 
s'indica en la memòria comprenen l'aportació pressupostària de l'exercici 
2016 per 59.150.000 euros més altres dues aportacions addicionals per 
2.373.269 euros. 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura de Comptes, es mostren 
els acords de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València relatius 
a les aportacions de l'exercici 2016: 

Quadre 2. Aportacions de l’Ajuntament de València 2016 

JGLAV Objecte Import 

29-01-2016 Aportació al pressupost de 2016 59.000.000 

14-10-2016 Aportació per a restablir la situació patrimonial 1.570.946 

21-10-2016 Amortització de préstecs a curt termini 802.323 

30-12-2016 
Aportació al pressupost per a millorar les instal·lacions 
d’informació a persones amb mobilitat reduïda en les 
parades d’autobusos 

150.000 

 Total 61.523.269 

Tot seguit es comenten les principals característiques d'aquestes 
aportacions juntament amb la seua anàlisi comptable que realitza aquesta 
Sindicatura de Comptes atenent els criteris establits en la Norma de 
Registre i Valoració (NRV) 18a del PGC i en l'Ordre EHA/733/2010, de 25 de 
març, per la qual s'aproven aspectes comptables d'empreses públiques 
que operen en determinades circumstàncies. 

- Aportació al pressupost de l'exercici 2016 per un import de 59.000.000 
d'euros. Segons consta en l'acord de la JGLAV, aquesta aportació està 
desglossada en dos components de 42.458.525 euros i 16.541.475 
euros, tot i que no s'indiquen les seues respectives finalitats. De la 
informació obtinguda de l'EMT es dedueix que l'objecte del primer 
component és la cobertura del dèficit general d'explotació, mentre 
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que el del segon és la compensació del preu subvencionat pagat per 
determinats col·lectius. 

 Les dues subvencions s'haurien d'haver imputat als ingressos de 
l'exercici 2016. La primera per aplicació de l’NRV 18a del PGC, apartat 
1.3.a), així com de l'apartat 1.b.1 de la norma sisena de l'Ordre 
EHA/733/2010. La segona per l'apartat 1.3.b) de l’NRV 18a. 

- Aportació d’1.570.946 euros per restablir la situació patrimonial. 

 Aquesta subvenció s'hauria d'haver imputat als ingressos de 
l'exercici 2016 per aplicació, d'una banda, de l’NRV 18a, apartat 1.3.a), 
i de l’altra, de l'apartat 1.b.1 de la norma sisena de l'Ordre 
EHA/733/2010. 

- Aportació de 802.323 euros per a amortització de préstecs. Deriva de 
l'Acord de la JGLAV, de 30 de maig de 2014, pel qual s'aprova una 
despesa de gestió anticipada per un total de 25.674.325 euros, 
destinat a cobrir pèrdues acumulades i fer front a les amortitzacions 
de préstecs de refinançament a curt termini. El pagament d'aquesta 
aportació està previst entre els exercicis 2016 i 2024, condicionat al 
crèdit que finalment incorpore el pressupost de l'Ajuntament en 
aquests anys. L'aportació de 2016, 802.323 euros, correspon a les 
amortitzacions dels préstecs d'aquest any. 

 Aquesta subvenció s'hauria d'haver imputat als ingressos de 
l'exercici 2016 per aplicació de l’NRV 18a, apartat 1.3.c). 

- Aportació de 150.000 euros per a millorar el sistema d'informació. 

Aquesta subvenció s'hauria d'haver imputat als ingressos de 
l'exercici 2016 per aplicació de l’NRV 18a, apartat 1.3.b). 

Sobre aquesta qüestió és important esmentar les conclusions que la IGAV 
indica en els seus informes de 24 de març de 2014 i de 3 d'agost de 2016, 
en què es va justificar la resposta de l'alcalde de l'Ajuntament de València 
a l'MHFP. En aquests informes la IGAV conclou que l'EMT no es troba en 
situació de desequilibri financer ja que les aportacions que realitza anualment 
l'Ajuntament de València per a cobrir el dèficit general d'explotació, les ha de 
comptabilitzar l'EMT, en concordança amb la comptabilitat municipal, com el que 
són, com a subvencions a l'explotació i no com a aportacions de capital dels socis. 
De la mateixa manera s'ha de tenir en compte que la transferència que compensa 
el preu subvencionat pagat per determinats col·lectius s'ha de considerar com un 
import net de la xifra de negocis. Aquestes conclusions de la IGAV, pel que fa 
a les subvencions per cobrir el dèficit general d'explotació, coincideixen 
amb les d'aquesta Sindicatura. 

Cal assenyalar que en la nota 3 de la memòria es proposa una aplicació 
del resultat que consisteix a destinar el saldo del compte "Altres 
aportacions de socis" a compensar el resultat negatiu de l'exercici 2016 i 
la resta a resultats negatius d'exercicis anteriors. 
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L'adequada comptabilització de les subvencions té efecte tant sobre el 
resultat de l'exercici com sobre la liquidació de l'Impost de Societats dels 
exercicis oberts a inspecció. 

Subvencions, donacions i llegats 

El compte de “Subvencions de capital” presenta un saldo de 556.952 euros 
que no ha tingut addicions durant 2016. Les operacions que la integren 
estan descrites a la nota 10 de la memòria. 

1.6 Provisions a llarg termini 

Els seus components principals són la provisió per demanda de conflicte 
col·lectiu en matèria de formació, per 444.000 euros, i la provisió per 
demandes per acomiadaments de personal directiu, per 175.000 euros. 
Considerant que els judicis respectius estaven previstos per a l'any 2017, 
les dues provisions haurien d'haver sigut registrades en comptes a curt 
termini. 

1.7 Personal 

Presenta un saldo de 5.965.908 euros, però no hi ha informació en la 
memòria. Les comprovacions realitzades han posat de manifest que el 
saldo del compte comprèn principalment dos conceptes. Un és l'última 
part de l'augment previst en el laude del Tribunal d'Arbitratge Laboral de 
27 de març de 2015, que és de 2.184.995 euros. I l'altre, és la quantitat 
meritada per la paga de gratificació, prevista en el conveni, que s’haurà de 
satisfer en març de 2017, per import de 3.017.032 euros. 

2. Compte de pèrdues i guanys 

2.1 D'altres ingressos d'explotació 

La memòria no inclou un detall d'aquests ingressos i es limita a indicar 
que inclouen principalment els ingressos per publicitat així com altres 
serveis prestats a l'Ajuntament. Els ingressos per publicitat sumen 
1.254.252 euros, amb el següent desglossament per contractes: 

Quadre 3. Ingressos publicitaris 

Data 

contracte 

Objecte Ingressos 

2016 

18-05-1987 Instal·lació, manteniment i publicitat de marquesines  444.056 

17-11-2007 Instal·lació i manteniment en els autobusos d’un sistema 
audiovisual de comunicació, així com l’explotació 
comercial mitjançant publicitat 

 

0 

16-08-2013 Publicitat exterior d’autobusos 500.000 

- Altres 310.196 

 Total 1.254.252 
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La Sindicatura ha revisat els dos primers contractes que es detallen en el 
quadre anterior, resultant les excepcions que es descriuen en l'apartat 5.1 
de l'Informe. 

2.2 Despeses de personal 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments de la normativa d'aplicació que s'han descrit en l'apartat 
6 del present Informe. Altres aspectes observats en la revisió d'una mostra 
d'expedients de personal es comenten a continuació: 

- En dos dels deu expedients revisats no consten les modificacions 
dels contractes que s'hagen degut formalitzar per canvis en els llocs 
de treball. En un expedient de la mostra revisada el contracte no 
estava emplenat ni signat, i en un altre no constava el contracte de 
treball. 

- En la majoria dels expedients analitzats no consta informació sobre 
la forma d'accés a l'EMT, del procés selectiu realitzat i de la seua 
publicitat i concurrència. 

- En sis expedients no consta l'acreditació de la titulació o estudis 
necessaris per a l'exercici dels llocs de treball. 

D'altra banda, és important cridar l'atenció sobre els següents conceptes 
retributius recollits en el Conveni Col·lectiu 2014-2016: 

- "Prima de presència". Consisteix en un import diari per la mera 
assistència a la feina, l'import del qual és igual per a tot el personal 
de l'EMT. Aquesta prima ha ascendit a 2.360.971 euros en l'exercici 
2016. 

- "Assignació col·lectiva". Implica un complement de fins a un màxim 
del 3% de la nòmina total anual amb destinació a prestacions de 
caràcter social i assistencial. En l'exercici 2016 ha sigut de 568.374 
euros repartits linealment entre tots els treballadors de l'EMT. 

2.3 D'altres despeses d'explotació 

La memòria no desglossa la rúbrica "Altres despeses d'explotació", que és 
la següent: 
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Quadre 4. Altres despeses d’explotació 

Compte 2016 

Reparació i conservació edificis i instal·lacions 1.467.709 

Reparació d’autobusos 2.964.831 

Comissió agents mediadors 826.179 

Primes d’assegurances 2.196.054 

Publicitat i promoció  465.786 

Serveis realitzats per altres empreses 990.612 

Impostos i taxes 270.861 

Resta de conceptes 837.367 

Total 10.019.399 

2.4 Despeses financeres 

La memòria no ofereix informació sobre aquestes despeses, que 
corresponen principalment als interessos dels deutes financers per import 
d’1.102.494 euros i amb els de les operacions de lísing per 95.806 euros. 
  



Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU. (EMT). 
Exercici de 2016 

38 

APÈNDIX 3. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

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

L'EMT té, a més, la consideració d'entitat contractant als efectes de la Llei 
31/2007, de 30 d'octubre, sobre Procediments de Contractació en els 
Sectors de l'Aigua, l'Energia, els Transports i els Serveis Postals. 

Finalment, als expedients de contractació iniciats a partir del 18 d'abril de 
2016 els resulta aplicable l'efecte directe de les directives de contractes 
públics números 23, 24 i 25 aprovades per la Unió Europea el 2014. 

Com a resum del règim jurídic aplicable a l'EMT, es poden distingir les 
situacions següents: 

a) Contractes l'objecte dels quals contribueix de manera directa o 
indirecta a la consecució de l'objecte social de l'EMT. S'aplica l’LSE 
als contractes d'obres superiors a 5.225.000 euros i als contractes de 
subministraments i serveis superiors a 418.000 euros. Per als 
contractes inferiors a aquests imports s'apliquen les instruccions 
internes.  

b) Contractes l'objecte dels quals es destina a altres activitats. 
S'apliquen els articles 13 a 17 del TRLCSP per als contractes d'obres 
superiors a 5.225.000 euros i als contractes de subministraments i 
serveis superiors a 209.000 euros (contractes SARA). Per als 
contractes inferiors a aquests imports s'apliquen les instruccions 
internes. 

c) En tot allò no previst expressament per les instruccions internes pel 
que fa a la preparació i adjudicació dels contractes, s'aplicarà el 
TRLCSP. 

2. Instruccions internes de contractació 

En l'informe d'aquesta Sindicatura sobre l'exercici 2010 es va posar de 
manifest que no es tenia constància de l'aprovació de les instruccions 
internes de contractació. Aquesta situació s'ha corregit, ja que el Consell 
d'Administració de l'EMT va aprovar, el 31 de juliol de 2013, les 
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instruccions internes de contractació, que han estat vigents fins a 
l'aprovació d'unes noves instruccions que va tenir lloc el 30 de març del 
2016. Aquestes instruccions compten amb unes normes complementàries 
aprovades pel director gerent de l'EMT el 8 de juliol de 2016. L'anàlisi de 
les instruccions internes ha posat de manifest determinats 
incompliments del TRLCSP, que s'han detallat en l'apartat 5.1 de l'Informe. 
Addicionalment, s'han inclòs algunes recomanacions en l'apartat 7 de 
l'Informe. 

Quant als òrgans de contractació de l'EMT són, d'acord amb les 
instruccions internes, el director-gerent fins a 180.000 euros i el Consell 
d'Administració a partir d'aquesta quantitat, i estaran assistits pel 
departament de control intern i transparència i pel Comitè de Compres. 
No hi consta una motivació documental que justifique el llindar abans 
indicat. 

3.  Informació sobre l'activitat contractual 

Pel que fa als contractes no menors formalitzats en l'exercici 2016, un 
resum de l'última versió de la relació certificada per l'EMT es mostra en el 
quadre següent: 

Quadre 5. Contractes no menors formalitzats en 2016 

Tipus de 
contracte 

Procediments  
adjudicació 

Import 
formalització 

Nombre 

contractes 

% sobre total 

Import Nom. 

Subministraments 

Obert 515.518 1 4,3% 6,3% 

Negociat SP 196.327 5 1,6% 31,3% 

Subtotal 711.845 6 5,9% 37,5% 

Serveis 

Obert 10.754.033 2 89,1% 12,5% 

Negociat AP 61.966 1 0,5% 6,3% 

Negociat SP 127.291 3 1,1% 18,8% 

Altres 377.202 3 3,1% 18,8% 

Subtotal 11.320.492 9 93,8% 56,3% 

Mixtos 
Negociat SP 40.810 1 0,3% 6,3% 

Subtotal 40.810 1 0,3% 6,3% 

Total 12.073.147 16 100,0% 100,0% 
SP: sense publicitat; AP: amb publicitat 

 

Sobre els contractes menors realitzats durant 2016, la relació certificada 
per l’EMT mostra les dades següents:  
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Quadre 6. Contractes menors realitzats durant 2016  

Tipus Import Nº 

Obres 113.663 11 

Subministraments 190.261 195 

Serveis 2.455.054 1.408 

Total 2.758.978 1.614 

Per acabar, l’EMT ha proporcionat relacions certificades dels contractes 
formalitzats en exercicis anteriors vigents en l’exercici 2016 i dels 
modificats, liquidacions i pròrrogues. 

4. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar la tramitació de la contractació efectuada per l’EMT, s’han 
revisat les mostres d’expedients que figuren en els quadres següents. 

Quadre 7. Mostra revisada de contractes no menors  

Nº Tipus Objecte 
Proce- 

diment 

Termini 

anys 

Import 
(sense IVA) 

1 SU Subministrament d’energia elèctrica  O 2 515.518 

2 SE Arrendament financer d’autobusos O 10 9.868.204 

3 SE 
Servei de vigilància i seguretat en els centres de 
treball de l’EMT 

O 
4 

885.829 

4 SE Auditories financera, legal i operativa NP 3/1 61.966 

5 SU Adquisició de 120.000 targetes Móbilis NS - 49.200 

6 SU Adquisició de 120.000 targetes Móbilis NS - 48.612 

7 SU Adquisició d’alternadors  NS - 49.438 

  Total    11.478.767 

SU: subministraments; SE: serveis; O: obert; NS: negociat sense publicitat; NP: negociat amb publicitat 
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Quadre 8. Mostra revisada de contractes d’exercicis anteriors 

Núm. Data 
contracte 

Termini 
anys 

Proced. 
adjudi. 

Objecte 
Import 

formalitzat 
8 

30-06-2015 
3 

O 
Subministraments i serveis de comunicacions 
(telefonia i internet) 

262.455 

9 
15-01-2003 

4 
NS 

Manteniment del sistema d’ajuda a l’explotació 
(SAE) 

274.939 
€/any 

10 23-06-2009 10 O Manteniment del sistema de gestió a bord (SGB) 97.459 €/any 

11 14-05-2003 2 NS Depòsit, custòdia i transport d’efectiu 80.580 €/any 

12 28-10-2003 2 mesos O Neteja interior d’autobusos 39 €/bus 

13 
17-05-2013 

1 
NP 

Conducció d’autobusos per a trasllats entre 
cotxeres 

Preus 
unitaris 

14 18-02-1991 
10-04-1992 

- 
- 

Subministrament d’uniformes per a treballadors 
de l’EMT 

Preus 
unitaris 

15 27/07/2000 10 NS Subministrament, manteniment i publicitat en els 
monitores d’autobusos 

- 

16 
18/05/1987 

14 
NS 

Subministrament, manteniment i explotació 
marquesines i publicitat 

- 

Pel que fa als contractes menors efectuats en 2016, hem revisat una 
mostra dels inclosos en la relació certificada per l'EMT, el resum de la qual 
figura en el quadre 6 anterior. 

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

A més dels incompliments significatius de la normativa aplicable que hem 
descrit en l'apartat 5.1 de l'Informe, comentem tot seguit altres aspectes i 
observacions derivades de la fiscalització realitzada. 

Fórmula per a valorar l'oferta econòmica 

- En els expedients números 1, 3 i 4, les fórmules que preveuen els 
PCAP per a valorar el preu atorguen punts a les ofertes sense baixa, 
de manera que no són adequades per observar el criteri econòmic. 
No obstant això, s'ha comprovat que en la pràctica d'aquests 
expedients no s'ha produït una alteració de les condicions establides 
en l'article 150.2 del TRLCSP. 

Expedient núm. 1. Subministrament d'energia elèctrica 

- La notificació de l'adjudicació del contracte s'ha realitzat en data 
posterior a la de la seua formalització. 

- L'informe d'inici de l'expedient no té signatura ni data. 

- La comptabilització de l'execució del contracte no és correcta, ja que 
despeses de l'exercici 2016 per import de 27.625 euros s'han imputat 
a l'exercici 2017. 
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Expedient núm. 2. Arrendament financer d'autobusos 

- El contracte s'ha formalitzat amb un retard de quinze dies respecte 
al termini estipulat en l'article 83.3 de l’LSE. 

Expedient núm. 3. Vigilància i seguretat 

- No consta la publicitat de l'adjudicació ni de la formalització del 
contracte en el DOUE, tal com exigeixen els articles 67 de l’LSE i 70 i 
71 de la Directiva 2014/25/UE. 

Expedient núm. 4. Auditories financera, legal i operativa 

- L'informe d'inici i els PCAP consideren el procediment negociat sense 
publicitat, però no ho justifiquen al·ludint a la norma i supòsit que 
l'empara, que en aquest cas és el contemplat en les instruccions 
internes per raó d'import. 

- La proposta d'adjudicació recull les puntuacions finals per a cada 
apartat de les condicions tècniques, però no preveu una motivació 
que les justifique. 

Expedients núm. 5 i 6 per a adquisició de targetes Móbilis 

- En els dos expedients figuren sengles documents denominats 
"Sol·licitud oferta targetes Móbilis", que no estan signats. 

Expedient núm. 7. Adquisició d'alternadors 

- En l'expedient no hi ha constància de les invitacions que s'hagen 
cursat per sol·licitar ofertes, fet que incompleix l'article 81 de l’LSE i 
les pròpies instruccions internes. 

Expedient núm. 14. Subministrament d'uniformes 

- La conformitat de les factures de l'exercici 2016 per l'EMT no és 
adequada, ja que no identifiquen la persona que les verifica. La 
despesa comptabilitzada en 2016 per tots dos contractes ha sigut de 
124.960 euros. 

Contractes menors 

- En 203 contractes no consta l'aprovació de la despesa requerida per 
les instruccions internes. 

- En tres dels contractes revisats no consta la recepció de l'obra o 
subministrament. 

- Les factures dels expedients revisats no identifiquen el responsable 
del contracte ni la data de la conformitat.  
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Am caràcter general, prèviament al tràmit d'al·legacions i, d'acord amb el 
que preveu la secció 1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, 
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. 

Posteriorment i, 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 es va tenir 
coneixement de l'esborrany de l'Informe de fiscalització, aquest va ser 
tramés als comptedants perquè formularen les al·legacions en el termini 
concedit. 

Dins del termini concedit, els comptedants han formulat les al·legacions 
que han considerant pertinents. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i del seu tractament, cal 
indicar 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 l’informe motivat que s’hi 
ha emès —el qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja 
estimades o no—, s’adjunten en els annexos II i III d’aquest Informe. 

 



 

 

 

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.e del seu Reglament i, en 
compliment del Programa Anual d’Actuació de 2017 d’aquesta Institució, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 17 de 
novembre de 2017, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 17 de novembre de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals de l’exercici 
  





























































































 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions del comptedant 
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      SINDICATURA DE COMPTES 

 

 

 

Valencia a 26 de octubre de 2017 

 

 

Estimada Sra.: 

 

El pasado 4 de octubre de 2017 se recibió en nuestra sede social el borrador del 
“Informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, 
S.A.U, ejercicio 2016”, estableciéndose un plazo para formular alegaciones. 

 

Dentro del plazo concedido, la EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE 
VALÈNCIA, S.A.U. (EMT) realiza las alegaciones que se contienen en este escrito. 

 

Con carácter previo, esta Dirección-Gerencia quiere hacer constar su 
agradecimiento al trabajo realizado por el equipo auditor, en particular por la 
contribución a la mejora que el borrador de informe significa en una empresa pública 
evidentemente necesitada de una urgente adaptación al ordenamiento jurídico 
administrativo. 

 

La actual Dirección-Gerencia tomó el relevo de la anterior con el nombramiento 
realizado por el Consejo de Administración el día 15 de octubre de 2015. Este 
consejo fue designado por la Junta General de Accionista único de 8 de julio de 2015, 
tras el cambio de gobierno del Ayuntamiento de Valencia después de 24 años de 
alcaldía de Rita Barbera. 
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Tras el nombramiento, esta Dirección-Gerencia ha realizado un trabajo de estudio 
de las circunstancias de la empresa, diagnostico de debilidades y desarrollo 
estratégico, con la intención de resolver eventuales ineficiencias y dirigir la entidad 
hacía la excelencia. Debido a la complejidad del ente y a la cultura imperante en la 
empresa, el trabajo de diagnóstico de debilidades no se puede considerar concluido a 
día de hoy, sin que se haya podido definir tampoco un plan estratégico completo, 
aunque existe una gran cantidad de líneas de actuación plenamente definidas sobre 
las que se están aplicando medidas correctoras. 

 

Sea por el permanente estado de crisis económica que históricamente padece el 
servicio público de transporte colectivo de Valencia, por el antecedente próximo de la 
organización del servicio en una sociedad anónima decidida por decreto de Francisco 
Franco de 30 de abril de 1964 (por el que se constituye la primera sociedad anónima 
laboral de la historia de España, la SALTUV), por la extraordinaria influencia de la 
plantilla de trabajadores en la gestión de la empresa o por cualquier otra razón que se 
pueda añadir, la cultura que ha imperado hasta el momento en la EMT coincide con 
la que se ha dado en llamar “huida del derecho administrativo”. 

 

En la EMT que la Dirección-Gerencia se encuentra en octubre de 2015 prevalecen 
los criterios de empresa sujeta al ordenamiento jurídico privado, tanto en materia de 
contratación como en el régimen laboral, produciéndose un debate interno sobre el 
régimen jurídico aplicable a la empresa al hilo de la entrada en vigor de las Leyes 39 
y 40 de 2015, sobre el régimen jurídico del Sector Público y Procedimiento 
Administrativo Común. 

 

No existe duda sobre la pertenencia de la EMT al Sector Público, sobre su carácter 
de Poder Adjudicador y sobre la aplicación de los principios del Estatuto Básico del 
Empleado Público. Tampoco sobre la necesidad de su “regreso al derecho 
administrativo”. 

 

Para gestar el cambio cultural necesario, esta Dirección-Gerencia ha adoptado las 
siguientes medidas: 

 



Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València 
Tel.: 96 315 85 00 - Fax 96 392 49 98 - www.emtvalencia.es 

 
 
 Dirección-Gerencia 
 

 

3 
 

S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de València, Tomo 3450, General 1095, Libro 763, Sección 6ª, Folio 203, Hoja V-10607 - N.I.F. A-46318416 

 1º).- Constitución del Comité de Dirección: La comunicación interna entre áreas 
y departamentos era deficiente. Las áreas funcionaban como departamentos estancos, 
sin compartir objetivos comunes importantes para el normal funcionamiento del 
servicio. El comité integra a todos los directores/as de área en una reunión semanal 
donde se abordan estos objetivos. 

 

 2º).- Organigrama: Por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de enero 
de 2016 se aprueba un nuevo sistema organizativo que no supone una renuncia total 
del preexistente, pero propone una ordenación diferente de los recursos y de la 
cadena de mando. 

 

 3º).- Contratación: Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo 
de 2016 se aprueban unas nuevas Instrucciones Internas de Contratación y los 
expedientes, hasta ese momento dispersos e incompletos, inexistentes, pasan a 
gestionarse por un departamento de nueva creación denominado de Control Interno y 
Transparencia. 

 

 4º).- Convenio Colectivo: Sin denuncia del convenio vigente, la Dirección-
Gerencia convocó el 25 de julio de 2016 a los representantes de los trabajadores a la 
negociación de un nuevo convenio colectivo con la intención de mejorar la 
organización del trabajo y crear un marco estable y seguro en las relaciones laborales 
a largo plazo. 

 

 5º).- Renovación de líneas y flota de vehículos: A mediados de 2016 se han 
implantado modificaciones de líneas que pretenden ajustar la oferta a la demanda y 
mejorar la eficiencia. Se ha programado la renovación parcial de la flota con 
vehículos medioambientalmente eficientes y que mejoren el ratio de vida útil media 
situado en 12,9 años. 

 

En opinión de la Dirección-Gerencia, la mayoría de los cambios e implantaciones 
necesarios para mitigar las debilidades de la empresa debieron haberse iniciado hace 
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mucho tiempo, algunos por imperativo legal y otros por mero criterio de una gestión 
responsable y profesional. 

 

Desde el nombramiento de esta Dirección-Gerencia se han implantado cambios en 
todos aquellos ámbitos en los que se ha observado la existencia de un margen de 
mejora y no era necesario comprometer nuevos recursos ni recurrir a incrementos 
presupuestarios, atendiendo a las limitaciones impuestas por el control del gasto 
público y lucha contra el déficit excesivo. Esta tarea está resultando especialmente 
difícil con la plantilla de personal que se encuentra en octubre de 2015, reducida 
desde 2007 en un 16,67% de personal administrativo, un 12,81% de mecánicos/as, un 
28,92% de inspectores/as-recaudadores/as y un 10,41% de conductores/as-
perceptores/as. 

 

La falta de un horizonte financiero bien definido y adecuado a las necesidades del 
transporte público colectivo de la ciudad de Valencia dificulta la realización de 
cambios necesarios que puede requerir el compromiso de recursos financieros 
adicionales, en especial para dimensionar una plantilla de trabajadores adecuada a las 
necesidades del servicio salvando el límite de la tasa de reposición, para realizar la 
urgente renovación de los sistemas informáticos que constituyen una instalación 
crítica y para adecuar la flota de vehículos a la política de lucha contra el cambio 
climático. 

 

Los retos a los que se enfrenta la EMT, dado su retraso organizativo y la carestía de 
medios que padece, solo pueden abordarse con tiempo o con la aplicación de recursos 
extraordinarios que hoy no están disponibles. En la situación económica que se 
arrastra desde 2007, lamentablemente, aun se puede decir que el único factor 
considerable es la falta de tiempo. 

 

El propósito de la Dirección-Gerencia es ofrecer solución a todas las debilidades, 
dedicando todo su esfuerzo a la transformación de la EMPRESA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES DE VALÈNCIA en una empresa del sector público local eficiente, 
eficaz y económicamente sostenible, en coherencia con la política de movilidad 
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promovida por la Concejalía de Movilidad Sostenible y la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Valencia. 

 

 

ALEGACIÓN PRIMERA.- Apartado 1. Introducción (pg. 3) 

 

En la comunicación de inicio de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes de 
fecha 31 de enero de 2017, firmada por la síndica Marcela Miro, se fija el ejercicio 
2015 como objeto del trabajo de control. No obstante, en la primera reunión de 
planificación de los trabajos de auditoria, el auditor de la Sindicatura comunicó 
verbalmente a la responsable designada del Departamento de Administración de la 
EMT que el alcance del trabajo se circunscribiría al ejercicio 2016. La Sindicatura de 
Comptes no ha emitido una comunicación oficial escrita del cambio de ejercicio en 
uso de una dudosa discrecionalidad que merece, como mínimo, alguna explicación 
complementaria y tomar en consideración las reflexiones que se seguidamente 
hacemos. 

 

La auditoría de las Cuentas Anuales se ha desarrollado sobre las correspondientes al 
ejercicio 2016, formuladas en marzo de 2017 y aprobadas en junio de 2017. Pero la 
fiscalización de cumplimiento sobre la gestión contractual no se ha circunscrito 
estrictamente a ese ejercicio, fijándose hechos en el borrador que exceden de ese 
ámbito temporal y se desarrollaron en un periodo amplio acaecido antes del 
nombramiento de esta Dirección-Gerencia. 

 

Si se hubiese mantenido el alcance inicial que se comunicó por escrito al ejercicio 
2015, en el que cohabitaron la Dirección-Gerencia anterior y esta nueva, los hechos 
anteriores al 2016 que se fijan en materia de contratación hubieran sido puestos de 
manifiesto en relación a aquella Dirección-Gerencia y las anteriores, y se evitaría la 
confusión que resulta del borrador de informe según el cual, la fiscalización de 
cumplimiento sobre la gestión contractual se refiere al ejercicio 2016, por lo que 
todos los incumplimientos referidos en el borrador de informe parecen atribuidos 
injustificadamente a esta nueva Dirección-Gerencia. 
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La EMT considera necesario aclarar que el alcance de la fiscalización en materia 
contractual se refiere a los ejercicios económicos 2007 y siguientes hasta 2016. Fue 
en 2007 cuando entró en vigor la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (Disposición transitoria séptima: aplicación anticipada de la 
delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley), y se produjo la ampliación 
del ámbito subjetivo de aplicación de las normas de contratación administrativa a las 
empresas del Sector Público, que hasta ese momento se venían rigiendo por las 
normas del derecho privado. 

 

Es un hecho que en aquel momento, la Dirección-Gerencia de entonces, no adaptó la 
EMT a la nueva normativa, y hasta el 31 de julio de 2013, fecha de su aprobación por 
el Consejo de Administración, la empresa pública no dispuso de unas Instrucciones 
Internas de Contratación, que entraron en vigor seis años después de establecerse por 
Ley la obligación de disponer de ellas. 

 

 

ALEGACIÓN SEGUNDA.- Apartado 4.1. Fundamentos de la opinión con 
salvedades (pg. 4 a 6) 

 

Respecto de la opinión con salvedades que se incluye en el apartado 4.2. del 
borrador de informe, es necesario hacer constar determinados hechos que ayudaran a 
comprender mejor el problema de la contabilización de las subvenciones en la EMT. 

 

Desde la constitución de la sociedad en 1986, las subvenciones abonadas por el 
Ayuntamiento de Valencia a la EMT han sido contabilizadas siempre como 
aportaciones al patrimonio neto. Este mismo criterio se aplica en otras empresas del 
Sector Público Valenciano. 

 

En ninguno de los informes de auditoría que acompañan a las Cuentas Anuales 
formuladas por la EMT desde 1986, realizadas por diversos auditores y, en los 
últimos 12 ejercicios (hasta 2015) por Deloitte, consta salvedad alguna con el alcance 
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de la que se formula en el borrador de informe de la Sindicatura de Comptes. Todas 
las auditorias, incluida la de 2016 realizada por Ernst&Young, validan el criterio de 
contabilización de la EMT. Además, la Intervención General del Ayuntamiento de 
Valencia señala en su informe de calidad de la auditoria de 2016, incorporado al 
expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Valencia aprobada por el 
Pleno de 28 de septiembre de 2017, que no se han observado incidencias 
significativas en el trabajo de auditoría financiera realizado por la firma de auditoria 
contratada (se acompaña copia como anexo nº 0). 

 

En la práctica, la contabilización de las subvenciones en el patrimonio neto supone 
que en la formulación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la EMT, 
secularmente, se ha presentado una imagen de déficit de la actividad de transporte 
público colectivo, del que la empresa era rescatada, y no siempre, con aportaciones 
municipales concebidas para compensar sus pérdidas de explotación. 

 

A parte de las connotaciones negativas que ese criterio de contabilización entraña 
para la imagen de la empresa pública, la salvedad que se incluye en el borrador de 
informe se fundamenta en el apéndice 2, observaciones adicionales a la auditoría 
financiera (pg. 33), en la aplicación de la norma de registro y valoración nº 18ª del 
Plan General Contable y en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas en determinadas circunstancias. 

 

Debemos referirnos otra vez al ejercicio 2007. En el Boletín Oficial del Estado de 
20 de noviembre de 2007, se publicó el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. En la norma de registro y 
valoración 18ª se establece que las subvenciones no reintegrables recibidas de socios 
o propietarios no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los 
fondos propios. No obstante añade, que en el caso de empresas pertenecientes al 
sector público que reciban subvenciones de la entidad pública dominante para 
financiar la realización de actividades de interés público o general, se registraran de 
acuerdo con el principio general del apartado 1 de esa norma, donde se estable que 
esas aportaciones se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos 
sobre una base sistemática y racional, de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la subvención. 
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Durante la preparación de la auditoria de 2015, se produjo una reflexión interna 
sobre la interpretación de la norma de registro y valoración 18ª. Resultado del mismo 
se concluyó que es correcta la contabilización en fondos propios a tenor de la 
interpretación realizada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) en su consulta 8 del BOICAC nº 77/2009, en la que este instituto desarrolla el 
criterio sentado por la Intervención General de la Administración General del Estado 
(IGAE) respecto al sentido de la expresión “actividades de interés general o 
público”, estableciendo que el PGC 2007 no se está refiriendo de forma genérica a 
las actividades de las empresas públicas, sino a actividades específicas cuya 
financiación la Administración concedente decide afectar unos determinados fondos, 
concluyendo que no se imputarán a ingresos las transferencias realizadas para 
compensar pérdidas genéricas. 

 

De otra parte, de la interpretación de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, 
norma sexta, apartado 1, b.1), puede concluirse que debería aplicarse el registro en 
ingresos por desarrollar la EMT una sola actividad específica, que ha sido declarada 
de interés público o general, partiendo de la configuración del transporte colectivo de 
viajeros como un servicio público obligatorio en los municipios con una población de 
más de 50.000 habitantes, tal como se establece en los artículos 25 y 26, en relación 
con la reserva de servicio esencial del artículo 86, 2, todos de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985). 

 

El debate aparece centrado sobre el carácter específico o genérico de la actividad de 
la EMT en lo que afecta a la consideración de las subvenciones que recibe del 
Ayuntamiento de Valencia como compensación de pérdidas genéricas (patrimonio 
neto) o financiación de una actividad específica (registro como ingreso). 

 

El artículo 3 de los estatutos de la sociedad delimita el objeto social con el siguiente 
texto: “La sociedad tiene por objeto la organización y la prestación del servicio 
público de transporte urbano colectivo de pasajeros en superficie dentro del término 
municipal de Valencia, así como su coordinación con las administraciones Públicas 
competentes y, en su caso, otros sistemas de transporte de cualquier clase que 
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posibiliten el desplazamiento de personas en el área metropolitana de la Ciudad de 
Valencia.” 

 

Aunque puede decirse que el objeto social delimita la actividad específica de 
servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros en superficie dentro del 
término municipal de Valencia, tampoco podemos desconocer que en la EMT se 
comercializa con publicidad, estática en las paradas y exterior de autobuses, y visual 
en el sistema de información abordo, lo que es una actividad auxiliar o derivada que 
puede interpretarse como constitutiva de una pluri-actividad en la EMT, impidiendo 
la inclusión de esta empresa en el supuesto de la norma sexta, apartado 1, b.1), de la 
Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, interpretada a sensu contrario. 

 

Esta Dirección-Gerencia quiere subrayar que la cuestión analizada de la 
contabilización de las subvenciones a patrimonio neto o a ingresos, no ofrece una 
solución común a todos los órganos de fiscalización o empresas. Se trata de una 
cuestión de técnica contable de difícil interpretación, que no resuelve de forma clara 
la Orden de 2010. 

 

Con estos antecedentes, está Dirección-Gerencia ponderó en su decisión que la 
aplicación de un cambio de criterio contable en las cuentas anuales de 2016 obligaba 
a la EMT, por respeto al principio de uniformidad establecido en la norma de registro 
y valoración nº 22ª del PGC 2007, a reformular las cuentas anuales desde el ejercicio 
más antiguo para el que se disponga información, en principio desde 2010, fecha 
desde la que podía entenderse exigible el registro como ingresos, cuando el 
Ministerio de Economía y Hacienda pareció enmendar al ICAC y a la IGAE. 

 

Sopesando la importancia de la decisión del cambio de criterio, las dudas 
interpretativas entre las dos opciones de registro y la trascendencia evidente de una 
rectificación de las cuentas anuales de los últimos seis ejercicios, esta Dirección-
Gerencia presentó ante el Consejo de Administración de 28 de marzo de 2017 la 
propuesta de formulación de cuentas del ejercicio 2016 manteniendo el criterio de 
contabilización aplicado desde la constitución de la EMT en 1986, lo que resultó 
aprobado por acuerdo mayoritario del consejo con la abstención de la oposición. 
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En ese mismo consejo de marzo, el Presidente del Consejo de Administración 
informó al consejo sobre el criterio de registro de la subvenciones como un 
argumento más para proceder a la declaración de la EMT como Medio Propio del 
Ayuntamiento de Valencia, conforme a las directrices contenidas en la Circular 
1/2017 de la Secretaria del Ayuntamiento de Valencia de fecha 26 de enero de 2017 
sobre el Programa de Armonización y Homologación de Entidades del Sector Público 
Local. 

 

En cuanto a las alusiones sobre el contenido de la memoria, no consideramos que la 
publicación de la circular 1/2017, de 26 de enero, por la que el Pleno del 
Ayuntamiento de Valencia aprueba el Programa de Armonización y Homologación 
de Entidades del Sector Público Local, sea un hecho posterior cuya mención sea 
necesaria en la memoria de 2016. La circular es un desarrollo reglamentario de la Ley 
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, publicado en el BOE de 2 de 
octubre de 2015, hecho perfectamente conocido en 2016, que no es un hecho 
posterior de los definidos en la norma 23ª de registro y valoración del PGC de 2007. 
Es discrecional entender que las empresas deben hacer mención a todas las normas 
jurídicas que se les afecten conforme les sean notificadas, publicadas o entren en 
vigor. 

 

Por otra parte, respecto a la ampliación del contenido de la memoria sobre aspectos 
referidos a existencias, tesorería, subvenciones, personal, otros gastos de explotación 
y gastos financieros, consideramos que con la redacción de la memoria de 2016 se 
cumplen sobradamente los requisitos mínimos de información exigidos en el artículo 
260 de la Ley de Sociedades de Capital, incluidos los establecidos en el Código de 
Comercio, en el Plan General de Contabilidad y en el desarrollo reglamentario de esta 
materia. 

 

Estamos de acuerdo con la máxima “cuanta más información mejor” pero no 
compartimos que la ampliación señalada sea constitutiva de fundamentación de una 
opinión con salvedades, lo que lleva aparejado un juicio discrecional de incorrección 
material y alcance, que estimamos excesivo para este caso. 
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ALEGACION TERCERA.- Apartado 4.3.a).- Párrafo de énfasis por 
incertidumbre material relacionada con el principio contable de empresa en 
funcionamiento (pg. 6 y 7). 

 

En términos muy parecidos a los que se contienen en el borrador de informe, se han 
pronunciado en sus informes de auditoría tanto Deloitte como Ernst&Young. 

 

El origen de los énfasis está en la duda que representa la existencia de fondos 
propios negativos en el balance de la EMT. Estos fondos propios negativos son 
debidos, como señalan todos los informes, a la falta de aprobación de aportaciones 
complementarias necesarias para compensar los déficits de los ejercicios 2007 y 2009 
al 2013, por importe de 33.308.996 euros en diciembre de 2016. 

 

Otra vez se menciona el ejercicio 2007. Claramente, nos encontramos con 
problemas asociados a la gestión de la empresa pública por la Dirección-Gerencia 
sustituida por la actual en octubre de 2015 y, posiblemente, otras anteriores (déficits 
de los ejercicios 2007 y 2009 al 2013). 

 

Además de la manifestación expresa del compromiso del Ayuntamiento de Valencia 
de la aportación de 25.674.325 euros, en forma de gasto de gestión anticipada, 
desglosado en diversas aportaciones anuales entre los ejercicios 2016 y 2024, hay que 
hacer constar los siguientes hechos: 

 

 1º.- Desde la designación de esta Dirección-Gerencia en octubre de 2015, el 
Ayuntamiento de Valencia ha abonado puntualmente todas las subvenciones 
comprometidas en el presupuesto anual de la Corporación. 

 

 2º.- Cuando ha sido necesario, el Ayuntamiento de Valencia ha reforzado la 
tesorería de la sociedad para hacer frente a las obligaciones de la misma, en 
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particular, aquellas que se derivan de la recuperación de condiciones laborales 
pérdidas en 2012 por la plantilla de trabajadores, por disposición del Laudo Arbitral 
emitido el 27 de marzo de 2015 por el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad 
Valenciana (expediente nº PAV-33/2015). 

 

 3º.- El gasto de gestión anticipada respalda la amortización de un préstamo 
sindicado del mismo importe suscrito por la empresa el 29 de junio de 2014. En el 
ejercicio 2016, esta Dirección-Gerencia ha promovido un concurso público por 
procedimiento abierto con el que el Consejo de Administración de 28 de diciembre de 
2016 adjudicó tres operaciones de refinanciación con las que se materializaran 
sustanciales ahorros en el capítulo de gastos financieros (bajada de tipo de interés). 

 

 

ALEGACION CUARTA.- Apartado 5.1.- Fundamentos de la opinión 
desfavorable relativa a contratación (pg. 9 a 23). 

 

En consonancia con nuestra alegación primera, sobre el alcance de la fiscalización 
en materia contractual, entendemos que el alcance de la comprobación en materia 
contractual debe referirse a los ejercicios económicos 2007 y siguientes hasta 2016. 
Por lo que estimamos incorrecta la afirmación del borrador de informe que empieza 
así: “Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2016 se han puesto 
de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la norma aplicable a la 
gestión de la contratación”. 

 

Debe recordarse que la muestra revisada por el equipo de auditoria se refiere a 7 
contratos de 2016 y 9 contratos de ejercicios anteriores. 

 

Desde el principio en el apartado 5.1.- el borrador de informe describe 
incumplimientos claramente identificables con las Instrucciones Internas de 
Contratación (IIC) de 2013 que fue derogada en marzo de 2016 con la aprobación de 
unas nuevas IIC. 
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Consideramos un hecho evidente que en la mayoría de los supuestos analizados 
existe una actividad continuada en el tiempo que es directamente atribuible a la 
Dirección-Gerencia sustituida el 15 de octubre de 2015 y las anteriores. 

 

En referencia a la mención de cumplimiento inadecuado del principio de 
publicidad por las IIC aprobadas el 30 de marzo de 2016, es imprescindible aclarar 
que las IIC 2016 recogen la publicidad como principio del procedimiento (instrucción 
4ª), regulan expresamente el régimen de publicidad (instrucción 19ª) y establecen la 
obligatoriedad de publicar en el perfil del contratante la adjudicación y formalización 
de los contratos, tanto en los procedimiento negociados (instrucción 25ª.2) como en 
los procedimientos abiertos (instrucción 26ª.2). Esta referencia debe ser corregida 
aclarando que eso ocurre con las IIC 2013, no en las IIC 2016. 

 

Respecto al efecto directo de las Directivas 24/2014/UE y 25/2014/UE por sí 
mismo es una alegación. Se aplican las Directivas aunque no se haya producido su 
incorporación al ordenamiento jurídico interno del Reino de España, y sus efectos se 
tienen en consideración para la contratación en la EMT. La crítica por falta de 
adaptación de las IIC encaja mal con la tramitación del Proyecto de Ley de Contratos 
del Sector Público por el que se trasponen las mencionadas directivas, presentado por 
el Gobierno el 25 de noviembre de 2016 y recientemente aprobado por el Senado (27 
de septiembre de 2017), a falta de la aprobación definitiva por el Congreso de los 
Diputados. Parece lo razonable esperar a la transposición por el Legislativo español y 
una afirmación precipitada que la empresa pública local deba transponer una norma 
comunitaria por su propia cuenta. 

 

En el apartado c) perfil del contratante hay de nuevo una referencia al pasado, esta 
vez al 2010, donde se habla de un incumplimiento señalado como salvedad por la 
Sindicatura de Comptes en su informe titulado “El perfil del contratante y las 
instrucciones de contratación en el sector público local valenciano. Informe especial 
de seguimiento de los informes de fiscalización del ejercicio 2010”. Esta Dirección-
Gerencia lamenta tener que reconocer que no consta en la EMT dicho informe. Lo 
único que consta en el archivo, referido a la Sindicatura de Comptes, es una 
comunicación del Ayuntamiento de 13 de diciembre de 2010 en la que se remite 
copia del “Informe de fiscalización de las instrucciones internas de contratación de 
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las entidades dependientes de Ayuntamientos con población superior a 50.000 y 
Diputaciones Provinciales”, remitido por la Secretaria de la Sindicatura de Comptes, 
para su estudio y cumplimiento si procede, firmado por el Secretario Municipal. En 
este informe se señaló a la EMT como empresa que, estando obligada, no disponía de 
Instrucciones Internas de Contratación. Recordemos que las primeras, tan criticadas 
en el borrador de este informe, se aprobaron en 2013, casi tres años más tarde. 

 

En cuanto al incumplimiento de las obligaciones de suministro de información 
contractual, la EMT en la que ha imperado la huida del derecho administrativo, no 
dispone de recursos para cumplir esas exigencias, sin perjuicio del compromiso de 
esta Dirección-Gerencia de cumplir con esta obligación de transparencia en el plazo 
más breve posible. 

 

No se va a desarrollar una alegación destinada a aclarar los hechos de cada contrato 
analizados en el borrador de informe y los incumplimientos señalados en cada caso, 
solo nos detendremos, por razones evidentes, en los expedientes 11 y 15 del apartado 
g). La mayoría de esos incumplimientos son lamentables, fruto de la cultura antigua 
de la empresa pública local sobre la que ya se han realizado diversas apreciaciones en 
estas alegaciones. Solo un par de menciones. 

 

En la EMT no se realizan informes jurídicos porque no se dispone de servicio 
jurídico ni interno ni externalizado. Solo hay un abogado en plantilla, hasta ahora 
dedicado a relaciones laborales, y recientemente adscrito al Departamento de Control 
Interno y Transparencia para reforzar el área de contratación. Esta Dirección-
Gerencia ha solicitado al Departamento de Recursos Humanos la preparación de 
expedientes de acceso público para la incorporación a la plantilla de dos abogados. 

 

Existe delegación expresa en el Comité de Compras por el Consejo de 
Administración de 30 de marzo de 2016 al aprobar la instrucción 7ª.8.- de las IIC 
2016, sin que sea necesaria la concurrencia de ninguna formalidad añadida. Se dice 
expresamente que “Corresponde al Comité de compras, por delegación del Consejo 
de Administración, la aprobación del expediente de contratación y los pliegos, la 
determinación del procedimiento de adjudicación y la confirmación de los criterios 
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de valoración de ofertas”. La delegación se produce por la aprobación de las normas 
y así lo confirma que el Consejo de Administración haya actuado desde entonces 
como órgano de contratación siguiendo este procedimiento. 

 

En cuanto a los expedientes 11 y 15 del apartado g) hay que comenzar por señalar 
que los dos son contratos analizados de ejercicios anteriores al 2016. 

 

 

El expediente nº 11.- Depósito y custodia de efectivo (2003), es un contrato de 
fecha 14 de mayo de 2003, por plazo de dos años, prorrogado automáticamente desde 
2005, de dos en dos años, conforme a la previsión pactada en la condición general 
segunda del contrato (se acompaña copia del contrato como anexo 1). 

 

El servicio de custodia y traslado del efectivo obtenido con la recaudación diaria del 
billete de autobús lo realiza la empresa LOOMIS SPAIN, S.A., sucesora de 
SECURITAS TRATAMIENTO INTEGRAL DE VALORES S.A. que es la empresa 
a la que se adjudicó el contrato en 2003. 

 

Esta Dirección-Gerencia, pese a la importancia relativa del importe anual del 
contrato (80.580,00€ en todo el año 2016), considera la custodia y transporte de 
dinero efectivo un servicio estratégico y crítico debido a su transcendencia en la 
seguridad de los ingresos derivados de la actividad de la empresa. 

 

El 11 de enero de 2016 el Director del Departamento de Administración de la EMT 
solicitó al Comité de Compras su autorización a la subida lineal del 2% que LOOMIS 
propone para las tarifas de 2016 (se acompaña copia de la solicitud como anexo 2). 
Justifica el incremento en el encarecimiento de costes laborales de la plantilla de 
LOOMIS. 

 

Conforme a las IIC 2013 (instrucción 5), en ese momento en la EMT el Comité de 
Compras actúa como una Mesa de Contratación constituida con carácter permanente, 
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habiéndose observado que en la práctica venía funcionando en sustitución del órgano 
de contratación, una de las razones más poderosas para modificar lo antes posible las 
IIC como así tuvo lugar en marzo de 2016. 

 

El Comité de Compras de 14 de enero de 2016 (acuerdo 27) acepta la propuesta de 
gasto del Director del Departamento de Administración y el 1 de febrero de 2016 esta 
Dirección-Gerencia da su conformidad a todos los acuerdos adoptados por el Comité 
de Compras (se acompaña copia del acta del comité y de la conformidad de la 
Dirección-Gerencia como anexo 3 y 4). 

 

El borrador de informe de la Sindicatura de Comptes indica que, según estimaciones 
realizadas, “…la EMT ha pagado al adjudicatario un exceso de 1.611,00€ durante 
2016.”, e incluye este expediente (apartado 5.2.- Opinión desfavorable relativa a la 
contratación) entre los susceptibles de responsabilidad contable que se notificarán a la 
Fiscalía del Tribunal de Cuentas. 

 

Esta Dirección-Gerencia rechaza categóricamente la consideración de estos hechos 
como indiciarios de responsabilidad contable con arreglo a las siguientes 
alegaciones: 

 

 1º).- El artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, exige para la apreciación de la responsabilidad contable la 
concurrencia de dolo, culpa o negligencia grave. Ninguno de estos términos de 
voluntad se puede deducir de lo acontecido, ni ha presidido la actuación de la 
Dirección-Gerencia nombrada en octubre de 2015, apenas dos meses antes de lo 
sucedido. 

 

 2º).- El 16 de diciembre de 2014 el Director del Departamento de 
Administración (el mismo que en 2016) solicitó al Comité de Compras la reducción 
de un 26,85% de la facturación mensual por el servicio de recogida, transporte de 
fondos y gestión de efectivo realizado por LOOMIS. El Comité de Compras de 16 de 
diciembre de 2014 (acuerdo 18) acepta la propuesta de gasto recibida y el 26 de 



Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València 
Tel.: 96 315 85 00 - Fax 96 392 49 98 - www.emtvalencia.es 

 
 
 Dirección-Gerencia 
 

 

17 
 

S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de València, Tomo 3450, General 1095, Libro 763, Sección 6ª, Folio 203, Hoja V-10607 - N.I.F. A-46318416 

diciembre de 2014 la Dirección-Gerencia anterior da su conformidad a todos los 
acuerdos adoptados por el Comité de Compras (se acompaña copia de la solicitud, del 
acta del comité y de la conformidad de la Dirección-Gerencia como anexo 5 al 7). 

 

 3º) El tratamiento del negocio por el Director-Gerente anterior constituye un 
precedente de la decisión adoptada en 2016 y, además, establece una condición 
(reducción de facturación) que afecta al desarrollo del contrato en los términos que se 
plantean en enero de 2016, teniendo noticias de que la empresa amenazaba con 
rescindir el servicio si no se producía una estabilización de sus propios costes, 
afectados por incrementos salariales y la reducción de facturación aplicada en 2014. 
Nos consta que la negociación con LOOMIS era permanente y que el expediente de 
modificación de precio de 2016 venía fraguándose desde 2015 con la anterior 
gerencia. 

 

 4º) La decisión de la nueva Dirección-Gerencia del 1 de febrero de 2016 es un 
acto de discrecionalidad empresarial que se adopta con la diligencia de un ordenado 
empresario, de buena fe, sin interés personal en el asunto, con información suficiente 
y con arreglo al procedimiento vigente en ese momento en la empresa (ver artículos 
226 y 227 de la Ley de Sociedades de Capital). 

 

 5º) En una empresa como la EMT que requiere diariamente multitud de 
decisiones de gerencia, ante un asunto de 1.611,00 euros de repercusión en la cuenta 
de explotación, atendiendo a los antecedentes y al carácter crítico del servicio 
recibido, en el ámbito de un procedimiento interno que apenas se comenzaba a 
conocer, se adoptó sin duda la decisión más favorable al mejor interés de la sociedad. 

 

 

El expediente nº 15.- Sistema audiovisual de comunicación (1997), es uno de 
esos contratos de vida larga que sorprenden a cualquiera que llega a la EMT. 

 

En primer lugar, hay que subrayar que los hechos que se fijan en el borrador de 
informe se refieren a sucesos anteriores al ejercicio 2016, y que la rotunda 
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calificación de vulneración de los principios básicos de publicidad y concurrencia de 
la contratación pública solo puede referirse, por propia naturaleza, a esos hechos de 
años anteriores. 

 

No obstante, el borrador de informe incluye este expediente (apartado 5.2.- Opinión 
desfavorable relativa a la contratación) entre los susceptibles de responsabilidad 
contable que se notificarán a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. 

 

Esta Dirección-Gerencia rechaza categóricamente cualquier consideración de estos 
hechos como indiciarios de responsabilidad contable ocurrida en 2016, con arreglo a 
las siguientes alegaciones: 

 

 1º) En el mes de febrero de 2016, por encargo de esta Dirección-Gerencia, el 
Jefe de Gabinete incorporado a la empresa el 29 de enero de 2016, realizó una 
aproximación al sistema BUSSI, que es como internamente se denomina al servicio 
de comunicación visual en las pantallas instaladas en los autobuses de la flota de 
EMT. La intención de la Dirección-Gerencia era explotar las posibilidades de 
reconfiguración de ese servicio del que existían numerosos partes de incidencia por 
obsolescencia de las instalaciones y amplia insatisfacción sobre los contenidos 
vertidos en ese canal de comunicación. 

 

 2º).- Fruto del estudio de documentación y circunstancias aparejadas al 
desarrollo del contrato, atendiendo a las consideraciones informadas por el Secretario 
del Consejo de Administración, y al vencimiento próximo del contrato el 28 de 
febrero de 2018, la decisión adoptada por esta Dirección-Gerencia fue convocar un 
concurso público para la adjudicación de un nuevo contrato. Así, el 30 de agosto de 
2017 se remitió comunicación previa a la extinción del contrato (se acompaña copia 
como anexo 8) y se solicitó al contratista ENCUENTRO URBANO, S.L. la 
presentación de la auditoria de los últimos dos ejercicios (se acompaña copia como 
anexo 9). El mismo día contestó el contratista, sin que hasta la fecha haya cumplido 
con lo prometido (se acompaña copia como anexo 10). Finalmente el 5 de octubre de 
2017 ha sido publicado el anuncio de la convocatoria del suministro de sistemas de 
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televisión a bordo de los autobuses de la EMT (se acompaña copia del anuncio como 
anexo 11). 

 

 3º).- Respecto a la exigencia de actuaciones de control y comprobación sobre la 
cuenta de explotación del adjudicatario, el contrato de 17 de noviembre de 2007 (otra 
vez ese aciago año) en su cláusula 23.3 establece la potestad de la EMT de requerir 
desde 2013 a ENCUENTRO URBANO, una cuenta de resultados trimestral auditada. 
Hasta que está Dirección-Gerencia tomo la decisión en 2017 de requerir la auditoria 
de los dos últimos ejercicios nunca se acudió a este procedimiento potestativo de 
control. No obstante, esta Dirección-Gerencia obtuvo el 17 de marzo de 2016 nota 
simple del depósito de cuentas anuales de ENCUENTRO URBANO, S.L. 
correspondientes al ejercicio 2014, último depositado (se acompaña copia como 
anexo 12). En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2014 la empresa anota unas 
pérdidas de 35.235,67 euros y en 2013 80.541,46 euros. Esta información y la 
dificultad de determinar el resultado de explotación en una empresa que realiza el 
mismo servicio en otras poblaciones, tuvieron un peso específico en la toma de 
decisión de extinguir el contrato y promover la pública concurrencia como solución 
al asunto. 

 

 4º).- Coincidimos en señalar lo sorprendente de este contrato, su duración por 
más de 17 años y, sobre todo, subrayamos la insatisfacción de la gestión de este 
recurso de la empresa. Esta Dirección-Gerencia no puede descartar el menoscabo 
producido en el manejo de caudales o efectos públicos, pero debe aclarar que si la 
EMT no dispone de suficientes recursos para implantar un sistema eficiente de 
contratación, menos los tiene para indagar sobre la gestión realizada en el pasado 
para determinar una hipotética responsabilidad contable que perfectamente puede no 
reportar ningún beneficio y, con toda seguridad, distrae recursos a otras materias 
prioritarias para la mejor gestión del interés de la sociedad. 

 

 5º) La decisión de la nueva Dirección-Gerencia de proceder a la convocatoria de 
un procedimiento de pública concurrencia se adopta en marzo de 2016, durante la 
vigencia de las IIC 2013. Es un acto de discrecionalidad empresarial que se toma con 
la diligencia de un ordenado empresario, de buena fe, sin interés personal en el 
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asunto, con información suficiente y con arreglo al procedimiento vigente en ese 
momento en la empresa (ver artículos 226 y 227 de la Ley de Sociedades de Capital). 

 

 

ALEGACION QUINTA.- Apartado 6.- Conclusiones sobre el cumplimiento de 
otros requerimientos legales y reglamentarios (pg. 23 a 25). 

 

La Dirección-Gerencia es consciente de la existencia de primas salariales ajenas al 
convenio colectivo y ha sometido la cuestión a la deliberación de la Comisión 
Negociadora del convenio colectivo. Todas esas primas tienen su origen en 
reconocimientos anteriores al 15 de octubre de 2015. En todas las analizadas concurre 
la circunstancia de tener la condición de individuales más beneficiosas, reconocidas 
expresa o tácitamente, conforme a la definición de las mismas ofrecida por los 
Tribunales. La EMT está obligada a satisfacer esas primas. 

 

Siguiendo la Guía de Transparencia para el Sector Público del Ayuntamiento de 
Valencia publicada en julio de 2016, la EMT ha publicado su Portal de Transparencia 
en 2017. 

 

En cuanto al apartado c).- Estabilidad Presupuestaria, a juicio de esta Dirección-
Gerencia, el borrador de informe incurre en una evidente incongruencia: no es 
posible sostener la salvedad en materia de contabilización o registro de las 
subvenciones y, al mismo tiempo, ignorar el criterio de contabilización como 
ingresos cuando se afirma que la empresa “…se encontraría en la situación de 
desequilibrio financiero prevista en el artículo 24.1 del Real Decreto 1463/2007 (otra 
vez), de 2 de noviembre…”. Ese artículo establece que de acuerdo con los criterios 
del plan general de contabilidad, la EMT se encontrará en situación de desequilibrio 
financiero cuando incurra en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de 
recursos no previstos en el escenario de estabilidad del Ayuntamiento de Valencia. 

 

En el fundamento de la opinión con salvedades, apartado 4.1, párrafo segundo (pg. 
5), se establece que de haberse reconocido las subvenciones en la cuenta de pérdidas 



Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València 
Tel.: 96 315 85 00 - Fax 96 392 49 98 - www.emtvalencia.es 

 
 
 Dirección-Gerencia 
 

 

21 
 

S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de València, Tomo 3450, General 1095, Libro 763, Sección 6ª, Folio 203, Hoja V-10607 - N.I.F. A-46318416 

y ganancias como ingresos, criterio del Plan General de Contabilidad, el resultado del 
ejercicio indicado en las cuentas aprobadas de 2016, pasaría a ser positivo en los 
ejercicios 2015 y 2016. 

 

Que las dos cosas no pueden ser a la vez, lo ha entendido tanto la Intervención 
General de la Administración General del Estado en su resolución de 8 de julio de 
2011 por la que se aprueba la clasificación institucional de unidades del 
Ayuntamiento de Valencia, como por la Intervención General del Ayuntamiento de 
Valencia en sus informes de 14 de noviembre de 2014 y 28 de julio de 2016, relativos 
a la aplicación de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. Si no hay pérdidas aplicando los criterios contables del 
Plan General de Contabilidad, no hay situación de desequilibrio financiero. 

 

Por otra parte, como se hace constar en el apartado 4.3, párrafos de énfasis (pg. 7), 
el Ayuntamiento de Valencia tiene aprobado un gasto de gestión anticipada, que en 
nuestra opinión son recursos previstos en su escenario de estabilidad por importe de 
25.674.325 euros. 

 

La EMT no está en situación de desequilibrio financiero y no son aplicables las 
medidas previstas en el apartado 2 del artículo 24 referido. 

 

 

Tras esta última alegación, para concluir el discurso aclaratorio del borrador de 
informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A., 
ejercicio 2016, esta Dirección-Gerencia asume como propias todas las 
recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Comptes y refuerza su compromiso 
en la mejor gestión del servicio público de transporte colectivo del Municipio de 
València. A tal efecto se dispondrán de inmediato medidas para atender los ámbitos 
especificados en el informe, como medidas complementarias de las ya adoptadas, en 
consideración a los medios disponibles, al respeto a las normas de control del gasto 
público y a la necesidad de llevar a cabo una gestión eficiente, eficaz y 
económicamente sostenible de la empresa pública local. Pero hay que ser conscientes 
del retraso de la EMT, su concepción cultural antigua y conservadora. Se exige hoy 
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lo que era ya exigible en 2007, el regreso al derecho administrativo. Sería injusto no 
reconocer el empeño puesto por esta Dirección-Gerencia desde el 15 de octubre de 
2015 para conseguir el absoluto cumplimiento de la legalidad, de la misma manera 
que justo es preguntarse por la fiscalización que debería haberse realizado durante 
estos últimos diez años. 

 

En la redacción de estas alegaciones he sido asistido por el Secretario del Consejo 
de Administración de la EMT, quien firma conmigo este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Josep Enric García Alemany   Fdo. Salvador Martínez Tarín 

Director-Gerente de la EMT    Secretario-Asesor 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE 
VALÈNCIA, SAU (EMT) CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016 

Primera al·legació: Apartats 1 i 3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació abasta dos aspectes sobre l’exercici objecte de control. En 
primer lloc  s’al·lega que en la comunicació de l’inici de la fiscalització de 
la Sindicatura fixava com a objecte de control l’exercici de 2015, quan en 
realitat s’ha realitzat sobre el de 2016, i que no ha emès una comunicació 
oficial escrita sobre el canvi d’exercici, en ús d’una dubtosa 
discrecionalitat. I en segon lloc, que la fiscalització de compliment sobre 
la gestió contractual no s’ha circumscrit a l’exercici de 2016, ja que també 
s’ha estès a exercicis anteriors. 

Quant a la primera qüestió, és cert que les comunicacions d’inici datades 
el 31 de gener de 2017 i adreçades al president i al director gerent de l’EMT 
indicaven, per error, l’exercici de 2015. Però l’EMT no esmenta en la seua 
al·legació una dada molt important i és que la Sindicatura, una vegada 
advertida la dita errata, va trametre amb data 9 de febrer de 2017, sengles 
escrits als esmentats òrgans de l’EMT on comunicava que l’exercici objecte 
de control era el de l’any 2016. Els dos escrits figuren en el registre 
d’entrada de l’Ajuntament de València amb la dita data amb els números 
00110 2017 015007 i 00110 2017 015008. 

Pel que fa al segon aspecte, la fiscalització de compliment de la gestió 
contractual s’ha referit principalment als contractes efectuats durant 
l’exercici de 2016, però també s’hi ha inclòs, d’acord amb el que preveu el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, la revisió d’una mostra 
de contractes formalitzats en exercicis anteriors que estaven en execució 
o vigents durant aquest any. L’esmentat Manual de fiscalització està 
disponible en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes. No obstant això, 
convé matisar aquest abast en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

En el segon paràgraf de l’apartat 1 de l’esborrany de l’Informe, s’afegirà, 
abans de l’última frase, la següent: “La fiscalització ha abastat també una 
mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2016 i que 
estaven vigents en l’esmentat any”. 

En el final del primer paràgraf de l’apartat 3, s’afegeix “amb l’abast descrit 
en l’apartat 1 anterior”, i es suprimeix “durant l’exercici de 2016”. 
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Segona al·legació: Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació tracta sobre les excepcions a) i b) de l’apartat 4.1 de l’esborrany 
de l’Informe. 

Quant a l’excepció a), l’EMT al·lega diverses qüestions que resumim i 
comentem tot seguit: 

a) L’EMT al·lega que des de la seua constitució en 1986, sempre ha 
comptabilitzat les subvencions de l’Ajuntament de València com a 
aportacions al patrimoni net, i que aquest mateix criteri  s’aplica a 
altres empreses del sector públic valencià. En cap informe d’auditoria 
de comptes anuals des de 1986 realitzats per diversos auditors, hi 
consta una excepció com l’expressada per la Sindicatura de Comptes 
en el seu Informe de l’any 2016. 

 Efectivament, la Sindicatura, en la seua fiscalització de l’exercici de 
2016, ha analitzat el criteri comptable practicat per l’EMT i com que 
no hi està d’acord, ha expressat l’excepció que inclou en l’apartat 
4.1.a) en el seu Informe. Pel que fa a l’esment que fa l’EMT que el seu 
criteri comptable s’aplica a altres empreses del sector públic 
valencià, l’Entitat no indica a quines empreses es refereix ni raona 
les característiques particulars de l'activitat de cada una per 
justificar aquesta asseveració, raó per la qual  considerem que manca 
de fonament. En aquest sentit la Sindicatura suggereix a l’EMT que 
analitze el tractament comptable que les altres empreses públiques 
de l’Ajuntament de València donen a aquest assumpte, així com les 
empreses del seu sector que hi ha en altres administracions de l’Estat 
espanyol. 

b) L’EMT indica que després d’un debat durant l’auditoria de 2015, es va 
concloure que el seu criteri comptable era correcte, d’acord amb la 
consulta 8 del BOICAC núm. 77/2009. 

 La Sindicatura no comparteix aquest argument. En primer lloc 
perquè  la consulta esmentada per l’EMT és anterior a l’Ordre 
EHA/733/2010, que és la normativa comptable que es degué aplicar 
des de la seua entrada en vigor el 26 de març de 2010. I en segon lloc, 
i açò és el més important, perquè els criteris de la consulta al·ludida 
per l’EMT no difereixen dels de l’Ordre EHA/733/2010, i la Sindicatura 
opina que l’EMT no ha aplicat correctament els dits criteris. 

c) L’EMT assenyala que el debat apareix centrat sobre el caràcter 
específic o genèric de l’activitat de l’Entitat, i que encara que els 
estatuts de l’EMT delimiten el seu objecte social en una activitat 
específica (el servei públic de transport urbà col·lectiu de passatgers 
dins del termini municipal de València) cal tenir en compte que 
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també comercialitza amb publicitat i aquest fet pot interpretar-se  
com una pluriactivitat. 

 La Sindicatura considera important subratllar que la mateixa 
al·legació insereix l’article 3 dels estatuts de l’EMT, en el qual 
s’estableix amb total claredat el caràcter únic i específic de l’objecte 
social de l’Entitat. Tal com indica la Sindicatura en l’excepció de 
l’Informe, dit objecte social es concreta a realitzar una activitat que 
és, segons disposa l’article 26.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, un servei públic obligatori 
que l’Ajuntament de València ha de prestar en el seu municipi i que 
en aquest cas la du a terme pel sistema de gestió directa mitjançant 
la societat mercantil local EMT. Estem, per tant, davant d’un objecte 
social que  consisteix a realitzar una activitat que està considerada 
d’interès públic o general per una norma jurídica, la Llei 7/1985 
esmentada adés. 

 Pel que fa a la publicitat, cal indicar que no es correspon amb una 
activitat social pròpiament dita —no es preveu en els estatuts de 
l’EMT—, ni no és tampoc un servei que organitza i explota la pròpia 
Entitat. Els ingressos per publicitat comptabilitzats per l’EMT en 2016 
corresponen a la compensació en forma de cànon econòmic, 
establida en dos contractes, per l’explotació publicitària a càrrec dels 
adjudicataris. L’EMT no aporta dades concretes sobre la publicitat en 
la seua al·legació ni tampoc en els seus comptes anuals. Dita 
informació l’ofereix la Sindicatura en l’apartat 2.1 de l’apèndix 2 de 
l’Informe, a la lectura del qual ens remetem. Per acabar, també convé 
esmentar que en 2016 els ingressos per publicitat tan sols han 
representat un 2,2% dels d’explotació (per prestació de serveis i altres 
ingressos).  

Quant a l’excepció b) l’al·legació de l’EMT es centra en dues qüestions, que 
resumim i comentem tot seguit: 

a) L’EMT considera que la memòria de l’exercici de 2016 no ha 
d’incloure informació sobre el Pla-programa d’harmonització i 
homologació de les entitats del sector públic local, ja que es tracta d’un fet 
posterior, l’esment del qual no és obligatori. 

 La Sindicatura discrepa del criteri de l’EMT, ja que si atenem els 
principis comptables aplicables als fets posteriors, l’Entitat hauria 
d’haver donat informació en la memòria de l’exercici de 2016 dels 
aspectes més importants del dit Pla. Per això, la Sindicatura els ha 
resumit en l’excepció b) de l’apartat 4.1 de l’Informe. A més a més, 
l’EMT ha de considerar el principi general de transparència, 
important en qualsevol empresa pública. 

b) Pel que fa a les mancances de la memòria sobre altres aspectes, l’EMT 
al·lega que s’acompleixen els requisits mínims d’informació. 
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 La Sindicatura no comparteix tampoc aquesta opinió de l’EMT. La 
normativa comptable aplicable a l’Entitat estableix que la memòria 
completa, amplia i comenta la informació continguda en el balanç i 
en el compte de pèrdues i guanys. El model de memòria previst en el 
Pla General de Comptabilitat detalla la informació mínima que s’ha 
de subministrar, però són els administradors de l’Entitat els 
responsables d’afegir tota la informació que calga per a facilitar la 
comprensió dels comptes anuals en conjunt. Perquè expressen la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l’empresa. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació: Apartat 4.3 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Es tracta d’una al·legació merament informativa sobre el paràgraf d’èmfasi 
per la incertesa material relacionada amb el principi comptable d’empresa 
en funcionament. L’EMT no planteja arguments contradictoris sobre 
aquest assumpte, i la informació que inclou en la seua al·legació no és una 
novetat i ha sigut convenientment analitzada per la Sindicatura en el seu 
Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació: Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

És una al·legació molt extensa que tracta diverses qüestions de l’Informe 
i es deté concretament en les conclusions dels contractes. Totes les 
analitzem a continuació: 

a) L’EMT indica que tenint en compte l’abast de la fiscalització de la 
contractació, és incorrecta l’afirmació “durant l’exercici de 2016” que 
figura en el primer paràgraf de l’apartat 5.1 de l’Informe.  

 Efectivament es tracta d’una errada en l’esborrany de l’Informe que 
caldrà corregir. 

b) L’EMT al·lega que les seues instruccions internes de contractació de 
2016 regulen adequadament el règim de publicitat. 

 No podem admetre com a correcta aquesta al·legació. En l’Informe 
s’indica que les instruccions de 2016 recullen determinats supòsits 
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en els quals no es dóna el compliment adequat al principi de 
publicitat. Aquests supòsits són, tal com els coneixen els gestors de 
l’EMT, la publicació en el perfil de contractant de l’adjudicació i la 
formalització dels contractes adjudicats pel procediment negociat. 

c) L’EMT opina que no cal incorporar a les seus instruccions internes de 
contractació l’efecte directe de les directives comunitàries, i que és 
preferible esperar l’aprovació de la nova llei de contractes. 

 La Sindicatura, pel contrari, opina que els aspectes derivats de 
l’efecte directe de les directives de la Unió Europea 24/2014/UE i 
25/2014/UE, vigents a partir del 18 d’abril de 2016, haurien d’haver 
sigut incorporats per l’EMT a les seues instruccions internes, en 
garantia de l’adequada aplicació del marc jurídic aplicable a l’Entitat. 

d) La Gerència de l’EMT lamenta reconèixer que no consta en l’EMT 
l’informe de la Sindicatura titulat El perfil de contractant i les 
instruccions de contractació en el sector públic local valencià. Informe 
especial de seguiment dels informes de fiscalització de l’exercici de 2010. 

 Quant a això, sols cal dir que tots els informes de la Sindicatura estan 
publicats en la pàgina web d’aquesta Institució. 

e) Quant a les obligacions legals de subministrament de la informació 
contractual, l’EMT indica que no disposa de recursos per a complir 
aquestes exigències, si bé es compromet a complir-les en el més breu 
termini de temps possible. 

 Si s’escau, la Sindicatura comprovarà aquest compromís en 
fiscalitzacions posteriors. 

f) L’EMT indica que no realitza informes jurídics perquè no disposa de 
servei jurídic intern ni extern. Informa que s’han iniciat els tràmits 
per a incorporar dos advocats a la plantilla de l’empresa. 

 Igual que en cas anterior, si s’escau, la Sindicatura comprovarà 
aquest aspecte en fiscalitzacions posteriors. 

g) L’EMT al·lega que el Consell d’Administració de 30 de març de 2016, 
va fer una delegació expressa en el Comité de Compres, en aprovar 
les instruccions internes de contractació i que no és necessària cap 
altra formalitat. Amb l’aprovació de les instruccions s’hi ha produït 
la delegació de funcions. 

 La Sindicatura no comparteix el raonament de l’EMT. La norma 7.8 
de les instruccions internes de contractació de 2016 estableix que 
Correspon al Comité de Compres, per delegació del Consell d’Administració, 
l’aprovació de l’expedient de contractació i els plecs, la determinació del 
procediment d’adjudicació i la confirmació dels criteris de valoració d’ofertes. 



Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU (EMT).  
Exercici de 2016 

6 
 

El que preveu aquesta norma és, per tant, la possibilitat que es 
produïsca aqueixa delegació per part del Consell d’Administració, fet 
que requerirà un acord exprés i formal del dit òrgan.  

h) En relació amb l’expedient número 11, “Dipòsit i custòdia i transport 
d’efectiu”, l’EMT rebutja que els fets descrits en l’Informe siguen 
indiciaris de responsabilitat comptable. Entre les raons que 
sustenten la seua al·legació destaca que, al seu parer, no concorren 
els requisits de dolo, culpa o negligència greu. L’EMT també indica 
que la decisió de la nova Direcció-Gerència d’1 de febrer de 2016 
(l’aprovació a la proposta del Comité de Compres) va ser un acte de 
discrecionalitat empresarial que es va adoptar amb la diligència d’un 
ordenat empresari, de bona fe, sense interès personal en l’assumpte. 

 Sobre aquesta al·legació de l’EMT, cap contestar el següent. El que 
manifesta la Sindicatura de Comptes en el seu Informe és que les 
circumstàncies concurrents dels fets d’aquest expedient permeten 
concloure que reuneixen els requisits per a considerar-los com a 
“indiciaris” de la possible existència de responsabilitat comptable. 
No obstant això, és al Tribunal de Comptes, en l’exercici de la seua 
potestat jurisdiccional qui té la competència de resoldre sobre 
l’existència o no de la dita responsabilitat. 

 Per a la resta, la documentació aportada en l’al·legació no representa 
cap novetat, ja que va ser analitzada per la Sindicatura  durant el 
treball de camp. 

i) Quant a l’expedient núm. 15, “Sistema audiovisual de comunicació”, 
el que rebutja l’EMT és que els fets descrits en l’Informe siguen 
indiciaris de responsabilitat comptable “correguda en 2016”. També 
informa de certes actuacions realitzades en 2017 encaminades a 
l’extinció del contracte i la licitació d’un de nou. 

 La Sindicatura no ha focalitzat la possible responsabilitat comptable 
en l’exercici de 2016. Cal recordar que el que es diu en l’Informe és: 
l'EMT no ha comptabilitzat cap ingrés en cap exercici per aquest contracte, 
sense que hi conste que haja realitzat les actuacions de control i comprovació 
sobre el compte de resultats de l'adjudicatari en els termes establits en les 
clàusules 23.2 i 23.3 del contracte. Per això hi ha un risc que s'hagen pogut 
deixar de liquidar determinats ingressos a favor de l'EMT, els imports dels 
quals es desconeixen. 

Conseqüències en l’Informe: 

D’acord amb el que hem comentat en l’apartat a) anterior, cal suprimir 
l’expressió “durant l’exercici de 2016” en el primer paràgraf de l’apartat 5.1 
de l’Informe. 
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Cinquena al·legació: Apartat 6 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació informa de certs aspectes relacionats amb les primes salarials 
i amb el Portal de Transparència que no discuteixen el contingut de 
l’Informe. Quant a l’estabilitat pressupostària, l’EMT al·lega que 
l’esborrany de l’Informe incorre en una incongruència evident, ja que si 
no hi ha pèrdues aplicant els criteris comptables del Pla General de 
Comptabilitat, no hi ha situació de desequilibri financer.  

La Sindicatura considera que els arguments de l’EMT no es corresponen 
amb la lectura comprensiva de la norma reguladora ni de l’Informe. El 
paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 24 del Reial Decret 1463/2007, de 
2 de novembre, estableix que la situació de desequilibri es deduirà dels 
comptes anuals de l’entitat. El balanç de l’EMT, a 31 de desembre de 2016, 
mostra que el seu patrimoni net és negatiu per un import de 13.972.267 
euros, com a conseqüència dels resultats negatius (pèrdues) acumulats. 
En l’excepció 4.1.a) de l’Informe, la Sindicatura expressa que l’adequada 
comptabilitat de les transferències i subvencions rebudes de l’Ajuntament 
de València, no té efecte sobre el patrimoni net a la dita data. I pel que fa 
a la despesa plurianual de gestió anticipada per un import de 25.674.325 
euros, aquesta Sindicatura indica en l’apartat 6.c) de l’Informe que, 
atenent els criteris comptables aplicables a l’EMT, la dita despesa ha 
d’imputar-se als ingressos dels exercicis en què es cancel·len els deutes 
financers que financien, i atenent el calendari i els imports de l’esmentat 
pla, el patrimoni net de l’EMT continuarà sent negatiu i es trobarà en una 
situació de desequilibri financer, si no s’hi adopten mesures 
complementàries. 

Cal esmentar també que els auditors externs, en el seu informe de 
legalitat, expressen una opinió semblant a la de la Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modifica l’esborrany de l’Informe. 

Documentació de les al·legacions 

Comentaris: 

Tota la documentació aportada per l’EMT amb les seues al·legacions ha 
sigut analitzada per aquesta Sindicatura. Un dels documents lliurats és 
l’informe del control de qualitat de la IGAV sobre l’auditoria dels comptes 
anuals de 2016 que estava pendent de rebre’s a la data de redactar 
l’esborrany de l’Informe de la Sindicatura. 
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Conseqüències en l’Informe: 

En el segon paràgraf de l’apartat 4.4 a) de l’Informe, s’elimina l’última frase 
i es substitueix pel text següent: 

“En fase d’al·legacions, l’EMT ha aportat l’informe de control de qualitat 
de la IGAV, datat el 22 de setembre de 2017. En aquest control es conclou 
quant a l’auditoria financera que no s’han observat incidències significatives 
en el treball d’auditoria financera realitzat per la firma d’auditoria contractada. 
Quant a l’auditoria de legalitat, el control manifesta que la firma 
d’auditoria no ha proporcionat cap evidència que s’hi hagen comprovat 
determinats aspectes recollits en les instruccions emeses per la IGAV”. 

 


	INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’EMPRESA MUNICIPALDE TRANSPORTS DE VALÈNCIA, SAU (EMT)
	RESUM
	ÍNDEX
	APÈNDIX 1. MARC NORMATIU
	APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’AUDITORIA FINANCERA
	APÈNDIX 3. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ DE LA
	ANNEX I. Comptes anuals de l’exercici
	ANNEX II. Al·legacions del comptedant
	ANNEX III. Informe sobre les al·legacions presentades



