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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius de la fiscalització 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de conformitat amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els epígrafs d’”Immobilitzat” i “Existències” del balanç de l’Institut 
Valencià d’Habitatge, S.A. (d’ara endavant l’Institut) i del grup IVHSA, s’han registrat 
adequadament, d’acord amb els principis comptables aplicables, així com verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’exercici de 2007 
en relació a les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern dels epígrafs del balanç esmentats, i en els diferents 
apartats d’aquest Informe, indiquem aquelles situacions que haurien de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l’Institut. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’Institut, estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita 
data i s’adjunten íntegrament a l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. 
Aquests comptes van ser formulats pels administradors de l’Institut el 27 de març de 
2008, i aprovats pel Consell de la Generalitat constituït en Junta General d’Accionistes 
de la societat anònima, en data 27 de juny de 2008 i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), segons la normativa 
aplicable, en la mateixa data, juntament amb l’informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria, obligatori d’acord amb la legislació mercantil, és alhora el 
resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent al que estableix la LHPGV, 
realitza la IGG amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. 

L’informe presenta una opinió amb advertiments que comprenen dues limitacions a 
l’abast, referides una a la falta d’informació corresponent a les circulars sobre els saldos 
deutors i creditors mantinguts amb les conselleries de la Generalitat i, l’altra, a la falta 
d’informació dels assessors jurídics; així com una incertesa pel desconeixement del 
desenllaç final dels litigis vigents i un èmfasi per a posar de manifest el desequilibri 
patrimonial segons la normativa mercantil.  

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb els 
epígrafs d’”Immobilitzat” i “Existències”, del balanç que forma part dels comptes 
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anuals de l’exercici de 2007, i a comprovar l’adequada formalització i presentació dels 
comptes anuals. 

Així mateix, hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions indicades 
en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2006. 

Hem realitzat les proves d’auditoria financera considerades pertinents segons el 
“Principis i normes d’auditoria del sector públic”, elaborats per la Comissió de 
Coordinació dels OCEX i amb les “Directrius tècniques de fiscalització”, aprovades pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la 
realització de proves selectives, revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria 
aplicables en aquest cas. 

L’Institut, en la seua condició de societat dominant del grup de societats IVHSA, ha 
presentat els comptes anuals consolidats del grup corresponents a l’exercici de 2007. En 
la confecció d’aquests comptes, l’Institut s’ha ajustat al que disposa el Reial Decret 
1.815/1991, pel qual s’aproven les normes per a la formulació dels comptes anuals 
consolidats. 

Els comptes anuals consolidats del grup IVHSA, estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2007, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a 
l’exercici acabat en la dita data i s’adjunten íntegrament a l’informe d’auditoria, en 
l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pels administradors de 
l’Institut el 27 de març de 2008, i aprovats pel Consell de la Generalitat constituït en 
Junta General d’Accionistes de la societat anònima, en data 27 de juny de 2008 i 
presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat, segons la normativa aplicable, juntament amb l’informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria, obligatori d’acord amb la legislació mercantil, és alhora el 
resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent al que estableix la LHPGV, 
realitza la IGG amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. 

L’informe presenta una opinió amb advertiments que comprenen tres limitacions a 
l’abast, les expressades respecte als comptes anuals de l’Institut i una tercera referida a 
la falta d’informació financera d’algunes empreses integrants del grup. També reiterem 
la incertesa i el paràgraf d’èmfasi expressat en l’informe d’auditoria dels comptes de 
l’Institut. 

En el marc de la fiscalització de l’exercici de 2007, s’ha realitzat un control formal dels 
comptes consolidats del grup de societats, així com dels comptes presentats per cada 
una de les societats dependents de l’Institut i que s’integren en el grup. 

Les empreses del grup “Sòl i Vivendes Valencianes, S.A.”, “Sòl i Vivendes del 
Mediterrani, S.A.” i “Nuevas Viviendas Valencianas, S.A.”, tenen consideració 
d’empreses públiques de la Generalitat i els seus comptes anuals han sigut retuts a la 
Sindicatura de comptes, d’acord amb el que preveu l’article 70 de la LHPGV. 
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En relació amb el control financer de les citades empreses del grup, d’acord amb el que 
disposa l’article 64.1 de la LHPGV, la IGG ha realitzat un informe corresponent a 
l’empresa “Sòl i Vivendes Valencianes, S.A.”, però no hi consta que s’hi hagen 
formalitzat els informes de control financer de les empreses “Sòl i Vivendes del 
Mediterrani, S.A.” i “Nuevas Viviendas Valencianas, S.A.”. 

En el control formal dels comptes anuals de les societats mercantils del grup de 
societats hem comprovat que no han sigut tramesos a la Sindicatura de Comptes els 
corresponents a les societats mercantils “Monteazul Mediterrania. S.L.”, “Proyectos 
Residenciales para Burriana S.L.”, “Viviendas Protegidas Molinet S.L.” i “Camvipro 
2005, S.L.”. Els comptes anuals de la societat mercantil “Horizonte Castellón 3000, 
S.L.” s’han retut fora del termini establit a l’efecte. S’ha posat de manifest, d’altra 
banda, que la IGG no ha formalitzat el control financer previst en l’article 68.d) de la 
LHPGV per als comptes anuals de les diferents empreses vinculades al grup IVHSA. 

El treball de fiscalització s’ha desenvolupat bàsicament sobre els comptes anuals de 
l’Institut, ja que són les més significatives del grup de societats. No obstant això, cal 
indicar que no hem pogut realitzar completament l’anàlisi dels comptes consolidats dels 
grup IVHSA davant les mancances exposades en els paràgrafs anteriors. 

1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de l’Institut 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i l’activitat contractual, en relació 
amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007, així com 
l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, mitjançant proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 

- Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana. 

- Llei de Contractes de les Administracions Públiques, text refós aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat per 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1.564/1989, de 22 de desembre. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, per mitjà del qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta Superior de 
Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els registres oficials 
de contractes i de contractistes. 

- Reial Decret 1.815/1991, de 20 de desembre, pel qual s’aproven les normes per 
a formular els comptes anuals consolidats. 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, per 
mitjà del qual s’atribueix a l’Institut Valencià d’Habitatge, S.A., la gestió i 
administració del patrimoni de promoció pública de l’habitatge pertanyent a la 
Generalitat (aquesta norma jurídica ha sigut modificada pel que es disposa en el 
Decret 174/1998, de 20 d’octubre). 

- Decret 61/1987, d’11 de maig, del Consell de la Generalitat, per mitjà del qual 
es va acordar la constitució de la societat mercantil Institut Valencià 
d’Habitatge, S.A. (aquesta norma jurídica ha sigut modificada pel que es disposa 
en el Decret 45/1999, de 23 de març, i en el Decret 105/2004, de 25 de juny). 

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

- Ordre de 28 de desembre de 1994, per mitjà de la qual s’aproven les normes 
d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses immobiliàries 
(aquesta Ordre ha sigut modificada pel que es disposa en l’Ordre d’11 de maig 
de 2001). 

- Resolució de 18 de juny de 1991, de la IGGV per la qual s’aprova la informació 
que han de retre les empreses públiques. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals a què estan subjectes les entitats de la Generalitat i les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, no s’han 
posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l’adequació 
de les àrees d’”Immobilitzat” i “Existències” del balanç de l’Institut als principis 
comptables que hi són d’aplicació. 

A més a més, hem comprovat que persisteixen les incidències posades de manifest en 
l’informe de 2006, següents: 

a) En l’epígraf "Serveis de professionals independents", del compte de pèrdues i 
beneficis, s’han comptabilitzat diverses factures corresponents a honoraris 
jurídics meritats per l’expropiació dels terrenys del "Parc Logístic de Riba-roja". 
Hem comprovat que, d’acord amb l’escriptura d’assumpció legal de drets i 
obligacions subscrita el 22 de desembre de 2005 amb l’Ens Gestor de la Xarxa 
de Transports i Ports de la Generalitat, és aquesta entitat qui hauria d’haver 
assumit el pagament de les dites factures. 

b) Els comptes anuals de “Sòl i Vivendes Valencianes, S.A.”, i de l’Institut no 
recullen cap previsió per a fer front als possibles impagats dels préstec concedits 
a l’empresa associada “Viviendas Protegidas Molinet, S.L.”, per import de 
145.000 euros, per tal com aquesta societat es troba en una de les causes de 
dissolució tipificades en la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.2, s’han 
detectat durant l’exercici de 2007, els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades. 

a) Els comptes anuals de quatre societats mercantils integrades en el grup IVHSA 
no han sigut presentats en la Sindicatura de Comptes, es tracta de les societats 
“Monteazul Mediterrania. S.L.”, “Proyectos Residenciales para Burriana S.L.”, 
“Viviendas Protegidas Molinet S.L.” i “Camvipro 2005, S.L.”, tal com 
comentem en l’apartat 1.2.1 d’aquest Informe. 

b) La IGG no ha formalitzat els informes de control financer de les empreses 
públiques “Sòl i Vivendes del Mediterrani, S.A.” i “Nuevas Viviendas 
Valencianas, S.A.”, que formen part del grup de societats; ni tampoc els de les 
empreses associades, en les quals l’Institut no té la majoria del capital social. 
Aquests informes han d’acompanyar els comptes anuals de les dites societats 
mercantils, en compliment del que es preveu en els articles 64.1 i 68.d) de la 
Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, tal com detallem en 
l’apartat 1.2.1 d’aquest Informe. 
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c)  S’ha posat de manifest que la gestió del patrimoni immobiliari de la Generalitat 
encomanada a IVHSA, que la realitza per mitjà del Centre de Gestió d’Habitatge 
Públic, tal com indiquem en l’apartat 4.2.2 d’aquest Informe, s’ha realitzat al 
marge dels procediments establits en la LCAP que haurien d’haver-s’hi aplicat 
en la seua integritat, ja que l’Institut ha actuat com agent de la Generalitat. 

A més a més, hem comprovat que persisteixen les incidències següents posades de 
manifest en l’informe de 2006: 

d) La creació i reclassificació de llocs de treball en la plantilla de l’Institut no es 
troba fonamentada en informes que justifiquen les necessitats de la Gerència, 
així com dels preceptius informes establits en la legislació vigent, en especial els 
que ha d’emetre la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, en aplicació 
del que disposa la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici. 

e) Hem comprovat que almenys 44 treballadors de l’Institut, presten els seus 
serveis en diverses unitats de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge i de la Conselleria d’Infraestructura i Transport, 
circumstància que no s’ajusta al que disposa l’ordenament laboral i la normativa 
de funció pública, en la mesura en què ocupen llocs de treball inexistents o 
reservats a funcionaris públics. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte social de l’Institut 

L'Institut Valencià d'Habitatge, S.A., es va constituir com una societat anònima, el 
capital de la qual està subscrit íntegrament per la Generalitat. Inicialment depenia de la 
Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en virtut del que preveu el 
Decret 61/1987, d’11 de maig, de Consell. En l’exercici de 2007, l’Institut estava adscrit 
a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 

L’objecte social de l'Institut, tal i com es diu en el Decret de constitució de la societat, 
així com en l’article 103 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, està 
dissenyat de forma molt àmplia i es refereix a la realització de les actuacions següents: 

- La rehabilitació i promoció d’habitatges en el territori de la Comunitat 
Valenciana, en especial dels que gaudisquen de qualsevol tipus de protecció 
pública. 

- L’adquisició i alienació de sòl per a constituir reserves o per a dur a terme 
actuacions o programes prevists en matèria urbanística o d’habitatge. 

- La promoció, gestió i execució d’activitats urbanístiques, així com de totes 
aquelles operacions que siguen necessàries per a executar plans urbanístics. 

- L’adquisició i alienació d’habitatges, i alhora pot formalitzar la contractació 
d’obres, estudis i projectes per a construir-ne o rehabilitar-ne. 

- La promoció, execució i gestió d’obres d'infraestructura de qualsevol índole, de 
serveis i edificació. 

- La gestió, administració, explotació i arrendament no financer d’habitatges, tant 
de titularitat de l'Institut, com de tercers. 

- La gestió de l’administració d’habitatges de protecció oficial de promoció 
pública de la Comunitat Valenciana. 

- La constitució i participació en unes altres empreses que tinguen per objecte 
programes de construcció d’habitatges o activitats urbanístiques, o de totes dues. 

- La participació en programes institucionals d’habitatges, equipaments i 
infraestructures en països en vies de desenvolupament. 

L'Institut està facultat, amb l’autorització prèvia del Consell de la Generalitat, per a 
subscriure convenis a l’empara del que es disposa en l’article 5 de la Llei 3/1996, de 30 
de desembre, de Mesures de Gestió i Organització de la Generalitat, amb la finalitat de 
facilitar el finançament i la construcció d'infraestructures públiques de titularitat de la 
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Generalitat, principalment en la construcció de nous centres docents o en l’adequació 
dels ja existents, o en l’execució d’obres que comprenguen l’objecte social de l'Institut. 

Els òrgans rectors de l'Institut, d’acord amb el que preveu la Llei de Societats 
Anònimes, són els següents: 

- Junta General. Com que l’únic soci de l’empresa és la Generalitat, és el Consell 
qui, reunit a aqueix efecte, exerceix les funcions assignades a aquest òrgan de la 
Societat. 

- Consell d'Administració. Aquest òrgan, al qual correspon la gestió i 
representació de la Societat, és nomenat per la Junta General i està compost per 
un nombre de consellers no inferior a cinc ni superior a nou. En l’actualitat el 
aquest Consell està integrat per sis membres. 

- El president del Consell d'Administració, que deté la condició de president de 
l’empresa pública, és el titular de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge. El nomenament, el realitza el Consell d'Administració, 
sempre que no ho hagués fet la Junta General. 

- Gerent. La persona que exerceix aquesta responsabilitat és designada pel Consell 
d'Administració, el qual li assignarà les facultats de gestió i executives que 
estime convenients, dins dels límits i d’acord amb les directrius assenyalades per 
aquest Consell. 

3.2 Estructura del grup de societat IVHSA 

En el grup IVHSA s’integren un total de dotze societats mercantils, a més de l’Institut, 
el qual és la societat dominant. La memòria dels comptes anuals consolidats distingeix 
entre societats dependents, societats participades per la matriu indirectament a través de 
les societats dependents, societats multigrup i societats posades en equivalència. Totes 
aquestes són societats mixtes, en la mesura que en el capital social participa l’Institut i 
d’altres inversors, públics i privats. 

Les societats que reben la qualificació de societats dependents són aquelles en les quals 
l’Institut té la majoria dels drets de vot. Aquestes societats estan constituïdes com a 
societats anònimes i l’Institut hi té una participació en el seu capital social del 51%. 
L’activitat principal d’aquestes societats és la realització d’actuacions de promoció 
immobiliària i són les que esmentem tot seguit, tot indicant-hi el seu capital social i la 
societat mercantil propietària del 49% del capital social: 
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Denominació de la societat Cap. soc. Copartícip 

Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. 6.000.000 Actura, S.L. 

Sòl i Vivendes del Mediterrani, S.A. 6.000.000 Tenedora de Inver. y Partic., S.L. 

Nuevas Viviendas Valencianes, S.A. 100.000 Gestión Inic. Empr. y Soc. Medit. S.L. 

Quadre 1 

 

Les societats participades per l’Institut indirectament per mitjà de les societats 
dependents, també es dediquen a la promoció immobiliària. Les dades de major interés 
de les dites societats són les següents: 

 
Denominació de la societat Titular participació Part. Cap. soc. 

Viviendas Protegidas Molinet, SL Sòl i Vivendes Valencianes, SA 50% 3.006 

Camvipro 2005, SL Sòl i Vivendes del Mediterrani, SA 51% 150.000 

Quadre 2 

 

Les societats multigrup han sigut configurades com a tals perquè l’Institut realitza, 
juntament amb els altres socis la gestió conjunta d’aquestes societats participades. En 
totes aquestes societats, constituïdes com a societats de responsabilitat limitada, 
l’Institut té una participació en el capital social del 49% i es dediquen a la promoció 
immobiliària. Les dades de major interés d’aquestes societats multigrup, són les 
següents: 

 
Denominació de la societat Cap. soc. Copartícip 

Tarea, Promotora Valenciana de Vivienda, SL 600.000 Ortiz Des. Urb. SL 

Horizonte Castellón 3000, SL 600.000 Gesturbe, SL 

Iniciativas y Promociones de Viv. Valencianas, SL 600.000 Llanera, SA 

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, SL 600.000 Urbana Ducat, SL 

Monteazul Mediterranea, SL 600.000 Gestiline, SL 

Proyectos Residenciales para Burriana, SL 600.000 Gral. Gestora Patr. SL 

Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, SL 600.000 Astroc, SL. 

Quadre 3 

Per acabar, en el grup de societats s’integren dues societats posades en equivalència, les 
dades de major interés de les quals són les següents: 
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Denominació de la societat Part. Cap. soc. Copartícip 

Cabanyal  2010, S.A. 27,5% 35.000.000 AUMSA i d’altres 

Gestión Mixta Viv. Sociales Alboraya, SL 40,0% 60.000 EGUS Alboraya SA 

Quadre 4 

 

3.3 Activitat desenvolupada durant l’exercici 

D’acord amb l'informe de gestió i la informació facilitada per l'Institut, les seues 
principals activitats desenvolupades en l’exercici objecte de la fiscalització, són les 
següents: 

- En l’àmbit del programa d’actuacions de sòl, s’ha continuat amb la gestió 
urbanística dels trenta-sis convenis subscrits entre l'Institut i diversos 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu final de generar sòl 
residencial per a construir habitatges protegits. 

- La inversió en actuacions de sòl per a habitatge protegit ha significat la posada 
en el mercat, mitjançant escriptures, contractes de compra-venda i concursos 
públics, de 25 parcel·les urbanitzades per a construir 1.673 habitatges protegits. 

- El programa de promoció pròpia d’habitatge de l'Institut, ha estat constituït per 
la promoció d’habitatges acollits a algun tipus de protecció pública, destinats a 
venda o lloguer, a l’empara del Pla d'Accés a l'Habitatge de la Comunitat 
Valenciana 2004-2007 i el Pla Estatal 2005-2008. 

- S’han iniciat obres en 17 promocions d’habitatges protegits en el centre històric 
de València, que generaran un total de 643 habitatges nous, acollits a diferents 
graus de protecció: 422 per a vendre i 221 per a llogar. 

Cal dir que la inversió en pressupost de contracta realitzada per l’Institut durant l’any 
2007, en obres d’edificació de promoció pròpia ha sigut de 24.226.394 euros. En 
matèria de rehabilitació estructural s’han desenvolupat obres de rehabilitació que han 
comportat millores en 700 habitatges, amb una inversió de 3.033.835 euros. 

Segons l’informe de gestió de les empreses consolidades, l’IVHSA s’ha servit de les 
societats d’economia mixta per a impulsar la gestió del sòl per a la promoció 
d’habitatges de naturalesa lliure i protegida, a fi d’atendre la demanda existent entre els 
sectors socials més desafavorits. 

La situació en 2007 de les principals activitats desenvolupades per les empreses del 
grup IVHSA, és la següent: 
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Societat PAI Situació 

Sòl i Vivendes Valencianes, SA Sector Picanya Sud Desestimat 

Nuevas Viviendas Valencianas, SA Sector S1-2 Alboraia Redacció PAI 

Quadre 5 

 

La situació en 2007 de les principals activitats desenvolupades per les empreses 
associades integrants del grup IVHSA, és la següent: 

 
Societat PAI Situació 

Tarea, Promotora Valenciana Viv, SL Sector nou Manises Aprovat provisionalment 

Horizonte Castellón 3000, SL Sector l’eixample de Nules Aprovat provisionalment 
Horizonte Castellón 3000, SL Sector nou Betxí Aprovat provisionalment 
Iniciativas y Promoc. Viv. Valenc., SL Nou Mil·lenni de Catarroja Aprovat definitivament 

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, SL Sector nord casc Oropesa Presentat resoldre 

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, SL UE 2 sector sud Joan XXIII Vinaròs  Canvi a gestió directa Institut 

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, SL Prolong. C/ Blasco Ibáñez Vila-Real Aprovat provisionalment 

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, SL Sector SC-5N Cabeçolet. El Puig Desestimat i recorregut 

Monteazul Mediterranea, SL UE 3 sector sud Joan XXIII Vinaròs Presentat sense resoldre 

Proyectos Residenciales Burriana, SL Sector Ronda. Burriana Desestimat 

Servicios Urb. y Viv. Burriana, SL Sector Camí Llombai. Burriana Desestimat 

Cabanyal  2010, S.A. Pla Cabanyal i Prol. Blasco Ibañez Inici 

Viviendas Protegidas Molinet, SL Sector SC-3N El Molinet. El Puig Desestimat 

Quadre 6 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Balanç 
El balanç de l’Institut a 31 de desembre de 2007, juntament amb les dades 
corresponents de l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 
 

ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 
Immobilitzat 128.412.843 124.486.087 3,2% 
Despeses d’establiment 390.088 441.561 (11,7%) 
Immobilitzacions immaterials 2.416.579 1.662.922 45,3% 
Immobilitzacions materials 92.284.108 70.904.266 30,2% 
Immobilitzacions financeres 32.995.129 50.960.547 (35,3%) 
Deutors per operacions de tràfic a llarg 326.939 516.791 (36,7%) 

Despeses per a distribuir en diversos exercicis 8.458.787 3.509.519 141,0% 
Actiu circulant  275.265.326 274.106.318 0,4% 
Accionistes per desemborsaments exigits 2.999.991 --- --- 
Existències 124.254.051 149.864.270 (17,1%) 
Deutors 134.864.583 118.444.626 13,9% 
Inversions financeres temporals 67.814 34.684 95,5% 
Tresoreria 13.066.986 5.743.769 127,5% 
Ajusts per periodificació 11.901 18.969 (37,3%) 

Total actiu 412.136.956 402.101.924 2,5% 
 

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 
Fons propis 17.321.132 37.795.691 (54,2%) 
Capital subscrit 72.445.448 69.445.457 4,3% 
Reserves 1.492.221 1.492.221 0,0% 
Resultats negatius d’exercicis anteriors -33.141.987 -9.097.356 264,3% 
Pèrdues i guanys. Benefici/(Pèrdua) -23.474.550 -24.044.631 (2,4%) 

Ingressos per distribuir en diversos exercicis 45.971.549 24.608.367 86,8% 
Provisions per a riscs i despeses 78.055 74.425 4,9% 
Creditors a llarg termini 109.211.268 146.892.819 (25,7%) 
Deutes amb entitats de crèdit 99.805.568 137.487.119 (27,4%) 
D’altres creditors 3.200 3.200 0,0% 
Desemborsaments pendents sobre accions  9.402.500 9.402.500 0,0% 

Creditors a curt termini 239.554.952 192.730.622 24,3% 
Deutes amb entitats de crèdit 125.097.761 56.405.113 121,8% 
Deutes amb empreses del grup i associades a c.t. 17.749.065 31.608.967 (43,8%) 
Creditors comercials 85.098.345 90.664.358 (6,1%) 
D’altres deutes no comercials 9.674.567 8.431.417 14,7% 
Provisions per a operacions de tràfic 1.935.214 5.620.767 (65,6%) 

Total passiu 412.136.956 402.101.924 2,5% 

Quadre 7 
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Cal indicar, tal com comentàvem en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2006 que, 
a la data de tancament d’aquest exercici i a causa de les pèrdues acumulades, el 
patrimoni net s’havia reduït per davall dels dos terços de la xifra de capital. 

A fi de resoldre la situació anterior, en data 21 de desembre de 2007, el Consell de la 
Generalitat, reunit en junta general extraordinària i universal d’accionistes, va acordar 
una ampliació de capital de l’Institut per una quantia de 2.999.991 euros, cosa que ha 
determinat el reequilibri de la situació patrimonial de l’Institut. 

No obstant això, a la data de tancament de l’exercici de 2007 i d’acord amb la 
informació recollida en la memòria dels comptes anuals, les pèrdues obtingudes per 
l’Institut han determinat que el patrimoni s’haja reduït, de nou, per davall dels dos 
terços de la xifra de capital social, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix en 
l’article 163 de la Llei de Societats Anònimes, l’Institut disposa d’un exercici per a 
restablir la situació patrimonial. 

4.2 Immobilitzat 

4.2.1 Immobilitzacions immaterials 

Les immobilitzacions immaterials que figuren en el balanç a 31 de desembre de 2007 
tenen la següent composició, en euros: 

 
Concepte 31-12-06 Addicions Baixes Traspassos 31-12-07 

Drets s/béns cedits en ús 1.574.745 836.614 0 0 2.411.359 

Aplicacions informàtiques 388.270 13.886 0 0 402.156 

Valor de cost 1.963.015 850.500 --- --- 2.813.515 

Amortització acumulada (300.093) (96.843) 0 0 (396.936) 

Valor net 1.662.922 753.657 --- --- 2.416.579 

Quadre 8 

 

Quant al moviment de l’exercici, destaquen les altes per un import de 836.614 euros en 
el concepte de "Drets sobre béns cedits en ús". En aquest concepte es registren els drets 
de superfície en sòl de dotació pública, cedits pels ajuntaments gratuïtament o a canvi 
de contraprestacions, per a edificar habitatges en règim de lloguer durant un període 
comprés entre 50 i 75 anys, per a persones majors, discapacitats o menors de 35 anys. 

L’Institut valora els dits actius tenint en compte la limitació que comporta l’aplicació 
del mòdul per als habitatges protegits, i considera com a criteri més pròxim al valor 
venal el valor assignat per l’ajuntament en escriptura pública. En el cas que aquest valor 
fos simbòlic, la valoració es realitza conformement a l’estimació de l’usdefruit per un 
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període determinat, que s’aplica sobre el valor total dels béns sobre els quals recau a raó 
d’un 2% per cada període d’un any de cessió de l’ús, sense excedir el 70% del valor 
total. 

En l’exercici de 2007 s’han produït dues cessions de drets de superfície per un termini 
de 75 anys, sobre dues parcel·les de l’Ajuntament de Benidorm destinades a edificar 
una residència permanent en règim de lloguer per a joves i majors, segons el que va 
establir l’Acord plenari de l’Ajuntament de 31 de gener de 2006 i en l’escriptura pública 
de cessió gratuïta de dret de superfície a favor de l’Institut, formalitzada el 9 de febrer 
de 2007. La valoració dels drets de superfície s’ha realitzat d’acord amb el criteri indicat 
adés. 

D’altra banda, hem comprovat que l’Institut ha calculat adequadament la dotació de 
l’amortització de l’exercici. 

4.2.2 Immobilitzacions materials 

La composició d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2007 i el seu moviment 
durant l’exercici es mostren tot seguit, amb les xifres expressades en euros. 

 
Immobilitzacions materials 31/12/06 Altes Baixes Traspassos 31/12/07 

Terrenys i construccions 41.390.475 3.626.827 (23.833) 15.610.614 60.604.083 

Mobiliari i estris 1.822.652 23.091 -- -- 1.845.743 

Equips processament informació 928.710 126.424 -- -- 1.055.134 

Elements de transport 26.880 -- -- -- 26.880 

D’altre immobilitzat material 1.379.109 72.576 -- -- 1.451.685 

Immobilitzat en curs 29.456.968 14.303.039 -- (11.205.342) 32.554.665 

Total cost d’adquisició 75.004.794 18.151.957 (23.833) 4.405.272 97.538.190 

Amortització acumulada (4.100.528) (1.154.117) 563 -- (5.254.082) 

Provisions -- -- -- -- -- 

Total 70.904.266 16.997.840 (23.270) 4.405.272 92.284.108 

Quadre 9 

 

Les variacions experimentades durant l’exercici han comportat un increment del 30,2% 
respecte a l’exercici anterior. La variació més significativa s’ha produït en el compte 
“Terrenys i construccions”, amb un increment del 46,4%. 

L’anàlisi dels diferents comptes recollits en aquest epígraf permet observar que el 
91,8% del saldo conjunt dels comptes “Terrenys i construccions” i “Immobilitzat en 
curs”, a la data de tancament de l’exercici de 2007, es correspon amb immobles 
propietat de l’Institut, destinats a la seua explotació en règim d’arrendament. 
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Pel que fa als citats immobles, el detall de la ubicació i del cost d’adquisició de cada un 
és el següent, amb les xifres expressades en euros: 

 
Població Llogats En curs Total 

València i província 16.968.545 8.229.479 25.198.024

Castelló i província 5.939.328 4.689.370 10.628.698

Alacant i província 12.643.935 7.742.531 20.386.466

Apartaments tutelats Castalla   3.775.192 -- 3.775.192

Apartaments tutelats Castelló – Grau  4.709.652 -- 4.709.652

Apartaments tutelats Picanya  -- 3.459.128 3.459.128

Apartaments tutelats La Nucia  2.734.885 -- 2.734.885

Apartaments tutelats Vilamarxant  2.780.369 -- 2.780.369

Apartaments tutelats l’Alcora -- 2.606.262 2.606.262

Apartaments tutelats S. Vicent del Raspeig  3.494.946 -- 3.494.946

Apartaments tutelats Mislata -- 49.698 49.698

Apartaments tutelats Montcada -- 2.663.668 2.663.668

Apartaments tutelats Benidorm -- 3.001.565 3.001.565

Total 53.046.852 32.441.701 85.488.553

Quadre 10 

 

El nombre aproximat d’habitatges propietat de l’Institut, destinats a la seua explotació 
en règim d’arrendament és de 1.297, 685 dels quals es troben en curs de realització. 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem revisat una mostra significativa de les altes 
i baixes de l’exercici, a més de comprovar el càlcul de la dotació de l’amortització i la 
procedència dels traspassos, i s’hi ha posat de manifest -amb caràcter general- 
l'adequada formalització i registre comptable de les operacions comptabilitzades en 
l’immobilitzat material. En aquest sentit cal assenyalar els aspectes següents: 

- L’epígraf “Terrenys i construccions”, recull traspassos d’existències per import 
de 627.364 euros, que corresponen al traspàs de 3 habitatges inicialment 
adquirits per a la venda per permuta i que han sigut traspassades a l’immobilitzat 
per explotar-los en règim de lloguer. Cal dir, però, que aquesta reclassificació no 
es troba degudament fonamentada en amb documentació justificativa de 
l’operació realitzada. 

- En relació amb l’operació anterior, interessa assenyalar que l’Institut no ha dotat 
ni aplicat cap provisió en l’exercici de 2007. En aquest sentit, s’ha posat de 
manifest que caldria haver aplicat part de la provisió dotada en l’exercici de 
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2006 per un import de 59.193 euros, en existir-ne un excés, amb la consegüent 
reducció en el dit import de les pèrdues de l’Institut reflectides en el compte de 
“Pèrdues i beneficis”, que recollim en l’apartat 4.4. de l’Informe. 

- L’epígraf “D’altre immobilitzat material”, recull com a altes de l’exercici dues 
factures per un import conjunt de 24.761 euros corresponents a l’adequació de 
les oficines de l’Institut situades a l’avinguda de la Plata de València, malgrat 
que la despesa incorreguda en la reforma va ser meritada en l’exercici de 2006. 

Quant a l’àmbit de control intern en la gestió de l’Institut, continuem observant 
l’absència de mecanismes de control relatius a la ubicació física dels immobilitzats 
integrants de l’inventari de béns. 

En l’àrea de l’immobilitzat material hem revisat una mostra significativa dels contractes 
d’obres formalitzats per l’Institut que, tot indicant les dades identificatives i l’import del 
contracte, en euros, són els següents: 

 
Expedient Objecte del contracte Import 

V-01318/0 Rehabilitació façana grup Baladre I Port de Sagunt, fase III 333.009

RE-01/01-A Adició obres 12 habitatges. Sector residencial Ciutat de la Llum d’Alacant 488.295

RE-01/01-C Addenda per liquidació projecte i edificació 26 habitat. Ciutat de la Llum d’Alacant 960.806

RE-01/01-E Edificació 4 locals parcel·la TBE-2 pla infraest. Ciutat de la Llum d’Alacant 486.5511

RE-03/01 Adició edificació 37 VP parcel·la R-34 riu Sec de Castelló 338.718

AL-2 3ª Addenda obres urbanització sector II-9 Benisaudet d’Alacant 402.595

AL-11 3ª Addenda obres urbanització àrea residencia Ciutat de la Llum d’Alacant 361.229

CS-05/01 Addenda urbanització UE Sector Juan XXIII Vinaròs, Castelló 695.122

V-21/01 Obres urbanització UE ZR5 la Pinatea a Sagunt, València 1.596.777

V-22 Urbanització i edificació 20 VP, garatges UE 1 Benisaet a Torrent, València 2.927.952

Quadre 11 

 

Com es pot comprovar, hem revisat un total de 10 expedients de contractació d’obres, 
dels quals 6 es refereixen a contractes promoguts i adjudicats per concurs en exercicis 
anteriors, en els quals s’ha formalitzat un contracte complementari en l’exercici de 
2007. 

Els contractes complementaris han sigut subscrit pel gerent i els mateixos adjudicataris 
dels concursos efectuats amb anterioritat i amb caràcter previ, s'’hi ha emés un informe 
tècnic justificatiu de l’augment dels costs per modificacions d’obres i imprevists, així 
com una proposta de Resolució per part del gerent i una Resolució del president del 
Consell d’Administració. 
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Hem comprovat que en els contractes corresponents a CS-05/01 “Addenda urbanització 
UE-Sector Juan XXIII Vinaròs, Castelló”, RE-01/01-A “Adició obres 12 habitatges. 
Sector residencial Ciutat de la Llum d’Alacant” i RE-01/01-C “Addenda per liquidació 
projecte i edificació 26 habitatges. Ciutat de la Llum d’Alacant”, els imports 
incrementats han superat el 20% del pressupost de l’obra, adjudicat originalment per 
concurs. En aquest sentit l’Institut hauria de procurar que aquestes circumstàncies no es 
produïsquen en exercicis futurs. 

Pel que fa als expedients d’obres revisats en l’exercici de 2007, hem observat que no 
consta cap document de l’òrgan de contractació justificant la necessitat d’iniciar el 
procediment de contractació. 

Quant a la fase d’adjudicació, s’ha posat de manifest que en tots els casos es constitueix 
una mesa de contractació que classifica les proposicions presentades i emet un informe 
tècnic de valoració de les propostes dels licitadors, proposant l’adjudicació de l’oferta 
que hi haja obtingut major puntuació. 

L’Institut té encomanada la gestió del patrimoni immobiliari de la Generalitat, en la 
qual actua com el seu agent i es troba subjecte a la LCAP. 

Les despeses de reparació i conservació en l’exercici de 2007 dels aproximadament 
17.271 immobles gestionats per l’Institut mitjançant el Centre de Gestió d’Habitatge 
Públic, han pujat a la xifra de 22.165.428 euros, 20.573.849 dels quals corresponen als 
acomptes de despeses de capital, mentre que 1.591.579 euros, es refereixen a acomptes 
de despeses corrents. Aquest últim import ha sigut compensat amb la subvenció 
d’explotació anual recollida en la Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat Valenciana per a l’exercici de 2007, que va pujar a 1.193.120 euros.  

En relació amb els acomptes de despeses de capital per reparacions, s’ha analitzat una 
mostra significativa corresponents als proveïdors més importants i n’hem observat les 
circumstàncies següents: 

- En el cas de la “Rehabilitació de cobertes del grup Gran Capitán d’Asp”, 
existeix un procediment de contractació en el qual s’ha realitzat una adjudicació 
sense promoure concurrència, i un contracte per cada una de les quatre fases. 
L’actuació conjunta puja a 153.327 euros. 

- En el cas dels treballs realitzats en el “Grup Santa Pola 44 habitatges”, l’import 
dels quals ha pujat a 119.861 euros, hem comprovat que l’empresa constructora 
va presentar quatre factures per un import de 29.965 euros cada una i en tots els 
casos és el mateix pressupost el que s’adjunta a les factures sense que s’hi haja 
formalitzat cap contracte, ni promogut el preceptiu expedient de contractació. 
Aquestes circumstàncies comporten un incompliment rellevant de la LCAP. 

- En els cas dels treballs d’obra per als ascensors, realitzats en “Habitatges c/Pablo 
Iglesias de Santa Pola”, s’han posat de manifest, també, que encara que l’Institut 
té un pressupost de les obres per un import global de 329.501 euros, s’han 
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presentat onze factures de 29.955 euros, sense que s’hi haja formalitzat el 
contracte ni promogut el preceptiu expedient de contractació. Aquesta 
circumstància, representa un incompliment rellevant dels procediments establits 
en la LCAP. 

4.2.3 Immobilitzacions financeres 

La composició de les immobilitzacions financeres en el balanç i el seu moviment durant 
l’exercici objecte de fiscalització, es mostra tot seguit amb les xifres expressades en 
euros: 

 
Immobilitzacions financeres 31/12/2006 Altes Baixes 31/12/2007 

Participacions en empreses del grup 6.171.000 -- -- 6.171.000 

Participacions en empreses associades 11.707.000 -- -- 11.707.000 

Crèdits a empreses del grup 30.945.700 3.167.385 (20.823.474) 13.289.611 

Dipòsits i fiances const. llarg termini 2.324.682 425.404 (675.633) 2.074.453 

Total cost d’adquisició 51.148.382 3.592.789 (21.499.107) 33.242.064 

Provisions partici. empreses del grup (25.634) (196) 10.290 (15.540) 

Provisions partici. en empreses associades (162.201) (69.215) 21 (231.395) 

Total provisions (187.835) (69.411) 10.311 (246.935) 

Total immobilitzacions financeres 50.960.547 3.523.378 21.488.796 32.995.129 

Quadre 12 

 

El compte "Crèdits a empreses del grup" recull l'import satisfet per l'Institut per compte 
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a conseqüència del conveni signat en 
data 19 d’abril de 1999 per a finançar l’execució de les obres en centres docents públics. 

Quant a la gestió d’aqueix conveni, les dades de major interés són les següents: 

- L'import total invertit per compte de la dita Conselleria des de la formalització 
del conveni fins a la data de tancament de l’exercici de 2007, puja a la xifra de 
124.061.610 euros. 

- El total de certificacions emeses per l’Institut, des de la formalització del 
conveni fins a la data de tancament de l’exercici de 2007, puja a 114.611.948 
euros, 110.771.999 dels quals corresponen a la inversió i 3.839.949 euros es 
refereixen al 4% de les despeses de gestió que factura l’Institut. 

- El saldo a la data de tancament de l’exercici de 2007 entre l’import invertit per 
la Conselleria d’Educació i les certificacions emeses, puja a 13.289.611 euros, 
xifra que es troba pendent de certificar per part de l’Institut. 
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- A la data de tancament de l’exercici de 2007 hi havia pendents de cobrament 
certificacions emeses i presentades a la citada Conselleria, per import de 
38.679.166 euros. 

- Per tot això, el deute pendent de cobrament de la Conselleria d’Educació, a la 
dat de tancament de l’exercici de 2007, puja a 51.867.735 euros. 

- El finançament del conveni per part l’Institut, s’ha realitzat mitjançant la 
formalització d’una operació d’endeutament avalada per la Generalitat, per un 
import de 120.741.919 euros; el saldo a la data de tancament de l’exercici de 
2007, n’és 51.205.482 euros. Cal indicar que els interessos pagats per l’Institut 
per al finançament del conveni fins a la citada data, pugen a 14.805.590 euros. 

L’epígraf "Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini", el saldo del qual a data 31 de 
desembre era de 2.074.453 euros, registra els dipòsits constituïts per l'Institut en la 
Caixa General de Dipòsits de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
corresponents als xecs emesos als afectats d’expropiacions i actuacions urbanístiques 
que no estan conformes amb la valoració assignada. 

Els comptes anuals de l’Institut, recullen en l’immobilitzat financer l’epígraf 
“Provisions”, en el qual s’inclou la dotació per les correccions valoratives que al 
tancament de l’exercici han tingut els fons propis de les societats participades; el detall, 
expressat en euros, n’és el següent: 

 
Societat 31/12/2007 

Sòl i Vivendes Valencianes, SA (14.918) 

Nuevas Viviendas Valencianas , S.A. (622) 

Tarea, Promotora Valenciana de Vivienda, SL (148.673) 

Horizonte Castellón 3000, SL (3.999) 

Iniciativas y Promoción de Viviendas, SL (55.784) 

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, SL (1.851) 

Gestión Mixta Viviendas de Alboraya , S.L. (20.016) 

Servicios Urbanísticos de Burriana, SL (1.072) 

Total (246.935) 

Quadre 13 
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En l’àmbit de la fiscalització, s’han analitzat els estats financers de les empreses del 
grup i associades, així com les dotacions a les provisions efectuades per l’Institut, i hem 
posat de manifest que l’estimació realitzada s’hauria d’haver incrementat en 72.719 
euros, a causa principalment dels resultats obtinguts per “Sòl i Vivendes Valencianes, 
SA” i “Cabanyal 2010”. 

4.3 Existències 

Les existències de l'Institut al tancament de l’exercici de 2007 s’eleven a 124.254.051 
euros, que representa un percentatge el 32,2% de l’actiu del balanç. La seua composició 
i el moviment durant l’exercici, sense tenir en compte els avançaments a proveïdors, per 
import de 100.296 euros, són els següents, expressats en euros: 

 

 
Saldo inicial 

Compres i 
despeses 

incorporades 

Pèrdues 
irreversibles 

promoció Traspassos 
Traspassos a 
immobilitzat 

Cost de 
vendes Saldo final 

Promoció de Sòl     

Terrenys 12.052.454 1.915.417 -- (267.140) -- -- 13.700.731 

Obres en curs 33.025.533 11.862.857 -- (14.447.365) -- -- 30.441.025 

Promocions acabades 35.557.384 5.627.782 -- 10.082.898 (1.266.086) (30.518.950) 19.483.028 

Promoció d’habitatges        

Solars 13.309.301 8.125.403 -- (10.856.408) -- -- 10.578.296 

Obres en curs 32.715.219 11.871.408 (711.465) (26.309.808) -- -- 17.565.354 

Promocions acabades 11.498.919 2.614.555 -- 40.709.598 (2.511.822) (34.262.293) 18.048.957 

Rehabilitació        

Edificis per a rehabilitar 1.093.037 371.014 -- (953.446) -- -- 510.605 

Obres en curs 7.992.248 2.842.077 (267.925) (4.377.353) -- -- 6.189.047 

Promocions acabades 2.519.879 713.545 (86.237) 6.419.024 (627.364) (1.302.135) 7.636.712 

Total existències IVHSA 149.763.974 45.944.058 (1.065.627) --- (4.405.272) (66.083.378) 124.153.755 

Quadre 14 

 

Les existències de l’Institut representen un 89,5% del total d’existències recollides en 
els comptes consolidats del grup IVHSA. En aquest sentit s’ha comprovat que el restant 
10,5% correspon a les existències de les societats integrants del grup per obres en curs 
de promoció del sòl per un import d’1.443.342 euros, solars per a la promoció 
d’habitatges per un import d’1.585.718 euros i obres en curs de promoció d’habitatges 
per un import d’11.533.393 euros. 

Podem observar que en l’exercici de 2007, s’ha produït una disminució de les 
existències finals de l’Institut respecte a les recollides en el saldo inicial per un import 
net de 25.610.219 euros, tal com mostra el quadre següent: 
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 Variació d’existències 

Concepte Edificis 
adquirits 

Terrenys i 
solars 

Prom. en curs i 
edif. const. 

Promoció de sòl: terrenys  1.648.277  

Promoció de sòl: obres en curs   (2.584.508)

Promoció de sòl: promo. acabades   (16.074.356)

Promoció d’habitatges: solars (2.731.005)  

Promoció d’habit.: obres en curs  (15.149.865)

Promoció habitat.: prom. acabades  6.550.038 

Rehabilitació: edificis (582.432)   

Rehabilitació: obres en curs   (1.803.201)

Rehabilitació: prom. acabades   5.116.833 

Total (582.432) (1.082.728) (23.945.059)

Quadre 15 

 

L’anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet destacar la reducció de les 
existències de promocions en curs i edificis construïts, per un import total de 
23.945.059 euros, tal com es recull en el compte de pèrdues i beneficis de l’Institut.  

El desglossament de les compres i despeses incorporades a l’epígraf d’existències del 
balanç de l’Institut, classificats per la seua naturalesa, així com el percentatge que 
representen sobre el total, és el que mostrem tot seguit, en euros: 

 
Concepte Import % s/ total 

Compres 15.184.462 33,0% 

Certificacions d’obres 22.645.998 49,3% 

Honoraris tècnics 3.400.323 7,4% 

Despeses financeres 817.484 1,8% 

D’altres despeses 2.356.587 5,1% 

Despeses generals 1.539.206 3,4% 

Total 45.944.059 100% 

Quadre 16 

 

Pel que fa a les minoracions o pèrdues irreversibles en les promocions, es fonamenten 
en el criteri comptable de prudència seguit per l’Institut respecte a la realització de 

- 411- 



Grup IVHSA, Institut Valencià d’Habitatge, S.A. Exercici 2007 

correccions valoratives per la comparació del cost de producció de les existències amb 
el seu valor de realització. Les pèrdues potencials són considerades només es coneixen 
com a depreciacions irreversibles i minorades directament del cost de les existències. El 
detall de les minoracions, és el següent: 

 
Promocions  Import 

RE-07/01 12 habitatges Onil 14.989 

RE-10/01 26 habitatges Sant Vicent del Raspeig 58.487 

RE-01/02 20 VPO Sant Vicent del Raspeig 122.185 

RE-04/04 VP Tabernes de la Valldigna 151.960  

RE-06/04 22 VP Pego 237.227  

RE-07/01/0204 72 VP Albaida 35.626  

RE-03/05 EDIF. 60 VP P.4 S. Juan XXIII Vinaròs 53.402 

RE-07/05 9 VP S. V. del Raspeig (Parc. D sector UA/B) 37.589 

UA2RD-01/00 46 habitatges C/Arolas i patis de Frigola 267.925 

Sant Tomàs, 13-15-17-19 86.237 

Total 1.065.627 

Quadre 17 
 

Cal dir que aquestes minoracions tenen el seu origen en la circumstància que en els 
supòsits dels habitatges protegits, els ingressos estan determinats legalment per un 
mòdul limitatiu, mentre que els costs estan fixats contractualment. 

Els traspassos a l’immobilitzat corresponen a promocions acabades, inicialment 
destinades a la venda, que durant l’exercici de 2007 s’han destinat a l’activitat de 
lloguer. El detall de les promocions d’habitatges i rehabilitacions traspassades a 
l’immobilitzat, expressat en euros, és el següent: 
 

Promocions  Import 
UE-0 Barri Velluters 208.753 
UE-2RA Barri Velluters 84.932 
UE-2RB Barri Velluters 72.889 
UE-2RD Barri Velluters 65.709 
Velluters - General 833.802 
RE-03/00 176 habitatges Parc 1A i 1B PAU-2 Alacant 2.090.630 
RE-04/01 56 habitatges. Mas del Rosari -Paterna 421.192 
Immobles transitoris (Compra-Venda) 627.364 

Total 4.405.272 
Quadre 18 
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La gestió de les existències de l’Institut es realitza en els tres principals programes 
d’actuació de l’Entitat, i el seu desglossament a la data de tancament de l’exercici de 
2007, en euros, és: 

 

Existències Promoció sòl Promoció 
habitatges 

Rehab. centre 
històric 

Total 
existències 

Edificis 0 0 510.605 510.605

Solars 0 10.578.296 0 10.578.296

Terrenys 13.700.731 0 0 13.700.731

Promocions en curs 30.441.025 17.565.354 6.189.047 54.195.426

Promocions acabades 19.483.028 18.048.957 7.636.712 45.168.697

63.624.784 46.192.607 14.336.364 124.153.755Total 

51,3% 37,2% 11,5% 100,0%

Quadre 19 

 

El “Programa de promoció del sòl” és el més significatiu del saldo d’existències, ja que 
representa un 51,3% del total. Les principals promocions que s’integren en el programa, 
amb el detall dels saldos inicials i finals, així com dels moviments de l’exercici de 2007, 
amb les xifres expressades en euros, són les següents: 

 

Promoció de sòl 31-12-2006 Compres i 
desp. incorp. Traspassos Cost de 

vendes 31-12-2007 

V-20 Sector La Torre (Sociopolis) UDAS 18.225.474 364 0 (5.736.330) 12.489.508

AL-02 URB. P.P. II-9 Benisaudet PGMOU Alacant 8.358.610 1.816.060 0 (10.010.986) 163.684

AL-13 Parc Ansaldo Sant Joan Alacant 7.778.439 3.397.779 0  11.176.219

APD-4 Àrea Rabasa Fase II 5.958.049 2.518 615.567  6.576.133

V-20 Sector la Torre (Sociopolis) 3.735.737 3.932.834 0  7.668.571

CS-05/01 URB. UE.1 Sector Sud Joan XXIII Vinaròs 3.471.973 791.238 0  4.263.211

Velluters – General 3.114.032 0 (1.642.448) (1.470.872) 713

UE-2RA Barri Velluters 2.581.019 0 (84.932) (2.377.019) 119.068

AL-11 Urbanització sector Ciutat de la Llum, Alacant 2.516.153 864.498 0  3.380.651

UE-2RB Barri Velluters 2.129.767 8.442 (72.889) (2.056.878) 8.442

Resta de promocions 22.766.117 8.592.325 (4.712.990) (8.866.867) 17.778.585

Total 80.635.371 19.406.057 (5.897.692) (30.518.951) 63.624.784

Quadre 20 
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En el marc de la fiscalització, hem revisat una mostra significativa de les altes i les 
baixes del programa de promoció del sòl, i caldria destacar , amb caràcter general, que 
els imports imputats i la classificació realitzada en cada cas, són adequats. 

Les existències inicials de la promoció de sòl “V-20 sector la Torre (Sociópolis) 
UDAS”, corresponen a la compensació en terrenys mitjançant cessions d’unitats 
d’aprofitament (UDAS) de les factures emeses en exercicis anteriors per l’Institut 
corresponents a les quotes de les obres d’urbanització del sòl del projecte Sociópolis, a 
la pedania “La Torre” de València. 

En l’exercici de 2007 s’han venut tres parcel·les de la promoció del sòl “V-20 sector la 
Torre (Sociópolis) UDAS” a les empreses cooperatives creades per tres sindicats, amb 
els quals prèviament havia formalitzat la Generalitat sengles convenis de col·laboració, 
destinats a construir habitatges protegits en un màxim del 40% d’edificabilitat 
residencial a habitatge protegit a preu concertat, i del 60% a habitatge protegit de preu 
general.  

En els annexos als citats convenis, s’indica que l’objecte social de les cooperatives 
creades pels citats sindicats és la de procurar, exclusivament per al seus socis, 
habitatges, locals, aparcaments, serveis o edificacions complementàries, mitjançant 
l’obtenció de recursos financers, la programació, construcció, conservació, rehabilitació 
i administració d’habitatges, bé per si mateixes o bé amb contractes amb tercers. 

S’ha comprovat que el preu global de la venda, tenint en compte els ingressos diferits, 
va pujar a la xifra 8.463.427 euros, que comparant-la amb el cost de vendes, que va ser 
de 5.736.330 euros, ha determinat un benefici brut en l’operació de 2.727.097 euros. 

En l’exercici objecte de fiscalització, s’ha produït també la venda de la parcel·la B-4 de 
la promoció del sòl, “AL-17 Urb. Sup-5 Campello-ALTE-UDAS” per un import de 
942.923 euros. Aquesta venda s’ha formalitzat en virtut d’un conveni de col·laboració 
subscrit amb una cooperativa per a la construcció d’habitatges protegits en un màxim 
del 40% d’edificabilitat residencial a habitatge protegit a preu concertat, i del 60% a 
habitatge protegit de preu general.  

El “Programa de promoció d’habitatges” representa un 37,2% del saldo de les 
existències de l’Institut. Les principals promocions que s’integren en aquest programa, 
tot expressant-hi dels seus saldos inicials i finals, així com el seu moviment durant 
l’exercici de 2007, amb les xifres expressades en euros, són les següents: 
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Promoció 31-12-2006 Comp/desp. Minorac. Traspassos Cost vendes  31-12-2007 

RE-02/01 105 Habitatges Garbinet Nord 10.379.401 703.119 0 0 (8.775.840) 2.306.680

RE-03/00 176 Habitatges Parc PAU-2 Alacant 5.955.646 3.583.619 0 (2.090.631) (7.164.774) 283.860

RE-05/02 76 VP La Punta (ZAL) 5.825.924 2.581.737 0 0 0 8.407.661

RE-03/01 37 Habitatges riu Sec (Castelló) 4.161.254 647.091 0 0 (4.030.116) 778.229

RE-04/03 70 VP riu Sec (Castelló) 2.926.296 0 0 0 (1.929.726) 996.570

RE-04/01 56 Habitatges Mas del Rosari Paterna 2.800.876 1.003.592 0 (421.192) (2.175.098) 1.208.178

RE-01/01-D 32 Habitat. Ciutat de la Llum. Alacant 2.688.256 611.510 0 715.543 (1.458.465) 2.556.844

RE-01/01-C 26 Habitat. Ciutat de la Llum. Alacant 2.083.230 1.452.290 0 1.330.462 (4.865.982) 0

RE-10/01 26 Habitatges Sant Vt. del Raspeig 1.472.037 386.861 (58.487) 0 0 1.800.411

RE-03/05 Edif. 60 VPS Joan XXIII Vinaròs 1.336.503 361.464 (53.402) 0 0 1.644.565

Resta promocions 17.894.015 11.280.082 (599.576) 1.497.378 (3.862.290) 26.209.607

Total  57.523.440 22.611.366 (711.466) 1.031.560 (34.262.294) 46.192.606

Quadre 21 

 

Hem revisat una mostra significativa de les altes i baixes del programa de promoció 
d’habitatges, i hem comprovat que l’Institut s’ha ajustat als procediments establits. 

Independentment de la conclusió anterior, cal dir que en les promocions de d’habitatges 
“RE-02/01 105 Habitatges Garbinet Nord” i “RE-03/00 176 Habitatges Parc PAU-2 
Alacant”, s’han produït unes pèrdues de 378.526 euros i 691.698 euros, respectivament, 
tal com indiquem en l’apartat 4.4 d’aquest Informe. 

En el cas de la promoció “RE-02/01 105 Habitatges Garbinet Nord”, les pèrdues s’han 
produït per una reducció d’ingressos per l’aplicació del mòdul de règim especial 
corresponent a l’exercici de 2003, per la qual cosa el preu del metre quadrat útil 
d’habitatge, puja a 716 euros, juntament amb els increments dels costs per les addendes 
subscrites que augmentaren el pressupost d’adjudicació en un 13,9%. 

En la promoció “RE-03/00 176 Habitatges Parc PAU-2 Alacant” es va aplicar el mòdul 
en règim general vigent en 2002, que pujava a 973 euros el metre quadrat útil. El 
pressupost d’adjudicació s’hi va veure significativament augmentat en un 36,9% per raó 
de les addendes subscrites. 

Els traspassos imputats a la promoció d’habitatges “RE-01/01-C 26 Habitatges Ciutat de 
la Llum. Alacant” es corresponen amb la incorporació del valor del sòl per un import 
d’1.330.462 euros de la promoció “AL-11. Sector Ciutat de la Llum UDAS” al cost de 
la construcció d’habitatges de la citada promoció. 
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El programa de “Rehabilitació d’habitatges”, representa un 11,5% del saldo de les 
existències de l’Institut, Les principals promocions que s’integren en aquest programa, 
tot expressant-hi els saldos i els moviments experimentats durant l’exercici de 2007, 
amb euros, són les següents: 

 

Promoció 31-12-2006 Comp./des
peses Minorac. Traspassos Cost vendes  31-12-2007

Plaça de l’Arbre,1 (València) 4.236.307 716.721 0 0 (475.897) 4.477.131

UA2RD-01/00 46 Vvds. C/Arolas-Patis (Val) 1.464.499 1.674.194 (267.925) 938.352 0  3.809.120

Moret, 5 / Pare Orfes, 8-10 (València) 1.241.971 224.024 0 0 0  1.465.995

Sant Tomàs, 13-15-17-19 (València) 1.197.516 109.456 (86.237) 0 0 1.220.735

Immobles transitoris, compra-venda (Cast) 1.064.190 603.845 0 (627.364) (826.237) 214.434

UA2RD-04/00 Vv c/Lope Rueda, /Arolas (Val.) 599.977 370.311 0 149.872  0 1.120.160

Plaça de l’Arbre, 2 (València) 418.285 0 0 0  0 418.285

Sant Tomàs, 12 (València) 386.866 226.443 0 0 0 613.309

Santa Helena, 4 (València) 258.172 244 0 0 0 258.416

Restes promocions 737.380 1.399 0 0 0 738.779

Total 11.605.163 3.926.637 (354.162) 460.859 (1.302.134) 14.336.364

Quadre 22 

 

Hem revisat una mostra significativa de les promocions de rehabilitació recollides en el 
quadre anterior, sense que s’hi haja posat de manifest cap circumstància ressaltable. 

4.4. Compte de pèrdues i beneficis 

El compte de pèrdues i beneficis de l’Institut a 31 de desembre de 2007, juntament amb 
les dades corresponents a l’exercici anterior, són les que es mostren a continuació, en 
euros. 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Reducció existències promocions en curs 23.945.059 --- --- 
Consums i d’altres despeses externes 52.919.206 73.092.543 (27,6%) 
Despeses de personal 13.107.038 10.942.621 19,8% 
Dotació amortització immobilitzat 1.302.433 1.071.180 21,6% 
Variació provisions de tràfic (2.982.667) 2.310.238 (-229,1%) 
D’altres despeses d’explotació 10.172.883 8.993.644 13,1% 
Despeses d’explotació 98.463.952 96.410.226 2,1% 
Resultats positius d’explotació --- --- --- 
Despeses financeres i assimilades 5.587.647 2.767.245 101,9% 
Resultats financers positius --- --- --- 
Resultats positius activitats ordinàries --- --- (100,0%) 
Variació provisions immobilitzat 59.100 (134.893) (143%) 
Pèrdues procedents de l’immobilitzat --- 1.577.653 --- 
Despeses extraordinàries 58.530 1.985.276 (97,1%) 
Despeses i pèrdues d’altres exercicis 707.311 118.707 495,8% 
Resultats extraordinaris positius --- ---  
Resultat positiu abans d’imposts --- ---  
Impost sobre societats (5.402) (3.554) 52,0% 
Resultat positiu de l’exercici (Beneficis) --- --- ---

 
INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Import net xifra de negocis 72.125.401 30.802.165 134,2%
Augment d’existències --- 26.755.927 (100,0%) 
Treballs efectuats empresa immobilitzat 689.682 438.010 57,5%
Existències incorporades a immobilitzat 4.405.272 18.061.854 (75,6%)
D’altres ingressos d’explotació 983.706 357.600 175,1%
Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 2.212.765 1.171.378 88,9%
Ingressos d’explotació 80.416.826 77.586.934 3,6%
Resultat negatiu d’explotació 18.047.126 19.283.583 (6,4%)
Ingressos financers 11.407 16.272 (29,9%)
D’altres interessos i ingressos assimilats 264.720 153.506 72,4%
Resultats financers negatius 5.311.520 2.597.467 104,5%
Resultat negatiu activitats ordinàries 23.358.646 21.881.050 6,8%
Beneficis alienació immobilitzat 41.146 7.241 468,2%
Subvencions capital traspassades al resultat  275.854 901.052 (69,4%)
Ingressos extraordinaris 13.505 36.333 (62,8%)
Ingressos i beneficis d’altres exercicis 373.130 434.982 (14,2%)
Resultats extraordinaris negatius 121.306 2.167.135 (94,4%)
Pèrdues abans d’imposts 23.479.952 24.048.185 (2,4%)
Resultats de l’exercici (Pèrdues) 23.474.550 24.044.631 (2,3%)

Quadre 23 

El saldo de l’epígraf “Consums i d’altres despeses externes”, a la data de tancament de 
l’exercici puja a la xifra de 52.919.206 euros, cosa que representa un 53,7% del total de 
les despeses. La comparança en l’exercici anterior de les diverses partides que el 
componen, en euros, són: 
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Concepte 2007 2006 Variació 

Consum d’edificis adquirits 1.186.277 2.933.552 (59,9%) 

Consum de terrenys i solars 15.360.627 21.344.093 (28,0%) 

Obres i serveis realitzats per tercers 36.372.302 48.814.892 (25,5%) 

Total 52.919.206 73.092.537 (27,6%) 

Quadre 24 

 

En relació amb les diverses partides recollides en el citat epígraf, hem de realitzar les 
consideracions següents: 

- La partida “Consum d’edificis adquirits” recull les adquisicions efectuades 
durant l’exercici -les quals pugen a 603.845 euros-, juntament amb la reducció 
de les existències del dit concepte per un import de 582.432 euros. 

- El saldo registrat en la partida “Consum de terreny i solars” és el resultat 
d’integrar les compres dels terrenys i solars, 14.278.163 euros, amb la reducció 
de les existències de terrenys i solars, per un import d’1.100.189 euros. 

- Pel que fa al saldo corresponent a la partida “Obres i serveis realitzats per 
tercers”, el compte “Certificacions d’obra” registra totes aquelles despeses que 
independentment de la seua naturalesa, estan relacionats amb les existències, tret 
dels que es refereixen a terrenys i solars, que es comptabilitzen en el compte 
específic de compres. 

Pel que fa a la composició de l’epígraf “Import net de la xifra de negocis”, que 
representa el 88,5% dels ingressos de l’Institut, el detall de la seua composició i la 
comparança amb les xifres de l’exercici anterior, és el següent: 
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Concepte 2007 2006 Variació 

Vendes d’habitatges 28.760.602 17.795.497 61,6%

Vendes de solars 20.421.669 8.965.762 127,8%

Vendes de terrenys 22.385 100.902 (77,8%)

Ingressos per rehabilitació 3.585.648 2.180.686 64,4%

Ingressos per quotes d’urbanització 12.038.705 206.758 5722,6%

Ingressos per execució d’obres 222.505 0  --

Prestacions serveis. Convenis gestió 900.503 841.196 7,1%

Prestacions serveis. Assistència tècnica RIVA 772.840 711.364 8,6%

Prestacions de serveis. D’altres convenis 5.400.544 0 --

Total 72.125.401 30.802.165 134,2%

Quadre 25 

 

El resultat obtingut en l’exercici de 2007 per l’activitat de la venda d’habitatges, es 
mostra en el quadre següent, referit a la rúbrica “Venda d’habitatges”, amb les xifres 
expressades en euros: 

 

Descripció 
Vendes 

habitatges 
Ingressos 
diferits 

Compens. 
pèrdues 

Total 
ingressos 

Cost 
vendes Resultat 

RE-01/99 40 H. Riu Sec 165.424 1.129 0 166.553 175.933 (9.380)
RE-03/00 176 H. Pau-2 6.208.509 264.567 0 6.473.076 7.164.774 (691.698)
RE-05/00 64 V.R-20 Riu Sec (71.577) 0 0 (71.577) (100.500) 28.923
RE-02/01 105 H. En Garbinet 7.904.179 493.136 0 8.397.314 8.775.840 (378.526)
RE-02/02 8 H.S.Vt. del Raspeig 635.747 91.504 0 727.251 803.844 (76.592)
RE-03/01 37 H. Riu Sec 3.902.747 10.475 0 3.913.223 4.030.116 (116.894)
RE-04/01 65 H. Mas del Rosari 2.218.355 25.888 0 2.244.243 2.175.098 69.145
RE-01/03 59 H. Sta. Pola 393.272 38.371 0 431.643 389.307 42.337
RE-04/03 70 H. R-37 Riu Sec 2.401.736 195.051 0 2.596.787 1.929.726 667.061
RE-01/01-A i B 12 H. C. de la Llum 1.009.700 0 1.584.694 2.594.394 2.593.707 687
RE-01/01-C 26 H. C. de la Llum 1.839.638 0 3.031.445 4.871.083 4.865.982 5.101
RE-01/01-D 32 H. C. de la Llum 800.969 0 (311.435) 489.534 1.458.465 (968.931)
Plaça de l’arbre, 1 546.906 0 0 546.906 475.897 71.009
Immobles transitoris 804.997 0 0 804.997 826.237 (21.240)

Total habitatge 28.760.602 1.120.121 4.304.704 34.185.427 35.564.428 (1.379.001)

Quadre 26 
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El resultat obtingut per la venda de sòl, materialitzat en la venda de solars, terrenys, 
d’altres ingressos i quotes d’urbanització, amb les xifres expressades en euros, és el 
següent: 

 

Descripció 
Vendes 

parcel·les 
D’altres 
ingressos 

Ingressos 
diferits 

Total 
ingressos 

Cost 
vendes Resultat 

Alcoi Àrea "La Riba" 0 22.385   22.385   22.385 
AL-17 El Campello 942.923 164.928 0 1.107.851 639.917 467.934 
V-20 La Torre 7.370.784 0 1.092.643 8.463.427 5.736.330 2.727.097 
Benisaudet 0 10.010.986 0 10.010.986 10.010.986 0 
Garbinet 0 42.071 0 42.071 0 42.071 
APD-4 Rabasa Fase-I 0 3.963 0 3.963 0 3.963 
UEC-20 Sueca 0 2.023.757 0 2.023.757 2.023.757 0 
CS-05/01 Vinaròs 0 15.506 0 15.506 0 15.506 
UE-0 Barri Velluters 1.279.047 0 0 1.279.047 1.279.047 0 
UE-2RA Barri Velluters 2.377.019 0 0 2.377.019 2.377.019 0 
UE-2RB Barri Velluters 2.056.878 0 0 2.056.878 2.056.878 0 
UE-2RC Barri Velluters 999.750 0 0 999.750 999.750 0 
UE-2RD Barri Velluters 1.743.717 0 0 1.743.717 1.743.717 0 
UE-15R Barri Velluters 1.156.892 0 0 1.156.892 1.156.892 0 
UE-6 Barri Velluters 1.023.787 0 0 1.023.787 1.023.787 0 
Velluters General 1.470.872 0 0 1.470.872 1.470.872 0 

Total sòl 20.421.669 12.283.595 1.092.643 33.797.908 30.518.951 3.278.957 

Quadre 27 
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5. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present Informe hem indicat aquelles incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables de l’Entitat han 
d’adoptar mesures correctores per a evitar-les en exercicis futurs. 

A més a més, cal fer les recomanacions que assenyalem tot seguit i destacarem 
prèviament les recomanacions d’informes d’anys anteriors ateses per l’Entitat. 

L’Institut, mitjançant un escrit en aquesta Sindicatura de Comptes de 12 de juny de 
2008, ha comunicat les mesures adoptades per esmenar les incidències indicades en 
l’informe de l’exercici anterior, les quals han sigut comprovades en el curs de la 
fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’han atés les recomanacions següents, realitzades en informes 
anteriors: 

a.1) “Es imprescindible que l’Institut revise les factures que li presenten les 
empreses adjudicatàries  dels seus contractes, de tal manera que siguen 
registrades d’entrada, que s’hi detallen amb rigor els subministraments o 
serveis que es faciliten i que es comptabilitzen en l’exercici que 
corresponga”. 

a.2) “En la comptabilitat de les factures que es registren en l’epígraf “D’altres 
despeses d’explotació”, recomanem que, en exercicis futurs, es prenguen 
les mesures necessàries perquè les operacions econòmiques s’imputen 
als comptes que el Pla General de Comptabilitat estableix, d’acord amb 
la seua naturalesa econòmica”. 

a.3) “Pel que fa a la valoració dels drets de superfície i la de les parcel·les 
donades per a la promoció dels habitatges per a llogar, recomanem que 
l’Institut fixe un criteri de valoració adequat i uniforme per als casos de 
cessió gratuïta, cessió condicionada o cessió mitjançant contraprestació, 
per a edificar habitatges en règim de lloguer”. 

a.4) “Atenent l’elevat volum i antiguitat dels diversos convenis de gestió 
formalitzats amb la Conselleria d’Infraestructura i Transport i amb la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, l’Institut 
hauria de regularitzar-los per aconseguir una major seguretat jurídica”. 

a.5) “Una gestió eficient de l’Institut exigeix que les quotes tributàries 
corresponents als diferents tributs a què es troba obligat es paguen en 
període voluntari i evitar el pagament de recàrrecs de constrenyiment i 
interessos de demora, que tenen un significatiu cost econòmic per a la 
Societat”. 
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b) Es considera oportú mantenir les recomanacions següents proposades en 
exercicis anteriors: 

b.1) L’Institut ha de plantejar davant de les instàncies competents, la 
necessitat de rebre una contraprestació per la gestió del patrimoni 
immobiliari de la Generalitat, que realitza per mitjà del Centre de Gestió 
d’Habitatge Públic. 

b.2) L’Institut ha d’homogeneïtzar el règim de signatures per a la disposició 
de fons dels comptes corrents que té en diverses entitats financeres, 
procurar que siguen mancomunades i evitar que existisquen comptes 
corrent en els quals es puga disposar de fons amb l’única signatura del 
gerent. 

b.3) En els procediments de selecció de personal, tant per a ocupar llocs de 
treball amb caràcter definitiu, com si és amb caràcter temporal, l’Institut 
ha de promoure uns mecanismes que garantisquen el compliment dels 
principis de publicitat, mèrit i capacitat que regeixen l’accés als llocs de 
treball del sector públic. 

b.4) En els processos d’elaboració i transmissió de la nòmina que es fan per a 
comptabilitzar-la, el departament de recursos humans de l'Institut hauria 
de salvaguardar la nòmina i regularitzar les possibles incidències i canvis 
en la nòmina següent, comunicant-ho prèviament al departament de 
comptabilitat. 

b.5) La Societat ha d’establir un manual de procediments administratius en 
matèria de contractació que sistematitze els aspectes tècnics, jurídics, 
economicofinancers i de control intern implícits en aquesta activitat. En 
especial ha d’establir uns procediments de control que garantisquen 
l’existència de finançament suficient abans de licitar cada un dels 
expedients de contractació. 

b.6) Ja que en l’Institut hi ha una Direcció de Contractació, es considera que 
hauria de ser aquesta unitat administrativa la que gestione les diferents 
fases de cada un dels procediments de contractació, independentment de 
quin siga el departament que l’haja promogut. 

b.7) En tots aquells expedients de subministraments que siguen previsibles a 
l’inici de l’exercici i siguen homogenis i similars en el seu objecte, 
l’Institut ha de promoure les corresponents concursos públics a fi de 
garantir una concurrència efectiva i una gestió més eficient i econòmica, 
on es compte amb pressuposts alternatius. 

b.8) L’Institut s’hauria de dotar dels mitjans necessaris per a realitzar una 
supervisió i seguiment periòdic de la gestió i les activitats realitzades per 
les empreses associades. Aquesta supervisió i seguiment, des del punt de 
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vista del control intern, hauria d’observar una adequada segregació de 
funcions. 

b.9) En la mesura que l’Institut es troba immers en diversos litigis i 
procediments judicials, dels quals podria derivar-se responsabilitats, 
l’Institut ha de valorar la possibilitat de formalitzar algun tipus de 
provisió per a cobrir-les. 

c) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici: 

c.1) Com a conseqüència de les pèrdues acumulades i principalment per les 
obtingudes en els exercicis de 2006 i 2007, i la insuficiència de les 
ampliacions de capital realitzades, el patrimoni net de la societat 
dominant, ha baixat per sota dels dos terços de la xifra del capital social. 
Al respectes, els administradors de la Societat han de promoure les 
mesures recollides en la Llei de Societats Anònimes per tal de 
reequilibrar la seua situació patrimonial en el termini legalment establit, 
tal com detallem en l’apartat 4.1 d’aquest Informe. 

c.2) L’Institut ha d’actuar amb major rigor en els supòsits de transferències 
de l’epígraf d’existències al de l’immobilitzat material i procurar que es 
troben degudament fonamentades per una documentació justificativa de 
les operacions realitzades i aplicar les provisions que calguen, d’acord 
amb el que hem expressat en l’apartat 4.2.2 d’aquest Informe. 

c.3) En relació amb l’àmbit de control intern en la gestió de l’immobilitzat, 
d’acord amb el que hem expressat en l’apartat 4.2.2 d’aquest Informe, 
l’Institut ha de promoure uns mecanismes efectius de control respecte a 
la ubicació física dels immobilitzats integrants de l’inventari de béns. 

c.4) En els expedients de contractes d’obres han d’acreditar-se les raons que 
han determinat la iniciació dels expedients i en aquells supòsits en els 
quals es formalitzen modificacions dels contractes, l’Institut ha d’actuar 
amb major rigor a fi de procurar que aquestes circumstàncies no es 
produïsquen en exercicis futurs, tal com hem expressat en l’apartat 4.2.2 
d’aquest Informe. 

c.5) Quant a l’elevat saldo pendent de cobrament de la Conselleria 
d’Educació, d’acord amb el que hem indicat en l’apartat 4.2.3 d’aquest 
Informe, es considera necessari que l’Institut promoga totes aquelles 
actuacions que estiguen al seu abast per a regular la tramitació de les 
certificacions pendents d’emetre, i liquidar el deute totalment. 
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c.6) En la línia expressada en l’apartat 4.2.3 d’aquest Informe, l’Institut ha 
d’actuar amb més rigor a l’hora de calcular les dotacions a les provisions 
efectuades en l’epígraf d’”Immobilitzacions financeres”, i ajustar-se als 
resultats obtinguts per les diverses empreses del grup IVHSA en les 
quals tenen participació. 




