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Grup IVHSA. Institut Valencià d'Habitatge, S.A. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius de la fiscalització 

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 conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si l'aplicació del règim de transició al nou Pla General de Comptabilitat, per 
part de l'Institut Valencià d’Habitatge, ha sigut adequada; així com analitzar l'activitat 
de les societats que integren el Grup IVHSA i la seua adequació als principis 
comptables que hi són d'aplicació; a més de verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió del patrimoni de la Generalitat per part de l'Institut Valencià 
d’Habitatge. 

La fiscalització ha comprés també la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern del Grup IVHSA relacionats amb les àrees citades en 
el paràgraf anterior; en els diferents apartats d'aquest Informe s'assenyalen aquelles 
situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora per part dels òrgans responsables 
del Grup. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del Grup IVHSA estan formats pel balanç consolidat, el compte de 
pèrdues i beneficis consolidat, l'estat de canvis en el patrimoni net consolidat, l'estat de 
fluxos d'efectiu consolidat i la memòria consolidada, corresponents a l'exercici anual 
terminat el 31 de desembre de 2008, i els adjuntem íntegres –juntament amb l'informe 
d'auditoria– en l'annex d'aquest Informe. Els dits comptes foren formulats pels 
administradors de la societat dominant el 31 de març de 2009 i aprovats per la Junta 
General d'Accionistes en data 26 de juny de 2009, i han sigut presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat –conformement a la 
normativa aplicable– el 29 de juny de 2009, juntament amb l'informe d'auditoria dels 
comptes anuals. 

El citat informe d'auditoria –obligatori segons la legislació mercantil–, presenta una 
opinió amb advertiments, que comprenen quatre limitacions a l'abast referides a la no 
obtenció d'informació corresponent a la petició d’informació sobre els saldos deutors i 
creditors mantinguts amb les conselleries de la Generalitat, la no obtenció d'informació 
dels assessors jurídics, la falta d'informació sobre l'estat de fluxos d'efectiu de les 
societats participades i l'absència d'informació sobre actius, passius i resultats de 
determinades societats del Grup. S'inclou en l'informe, encara, una incertesa motivada 
pel desconeixement del desenllaç final dels litigis vigents, més un èmfasi per a posar de 
manifest el desequilibri patrimonial conforme a la normativa mercantil. 
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D'acord amb els objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha incidit de 
manera especial en els aspectes i les àrees que a continuació es detallen: 

- Control formal de la rendició de comptes anuals del Grup IVHSA i de l'Institut 
Valencià d’Habitatge, S.A., comprovant si la seua formalització i presentació 
han sigut adequades. 

- Revisió del règim de transició al nou Pla General de Comptabilitat de l'Institut 
Valencià d’Habitatge. 

- Activitat de les societats que integren el Grup IVHSA. 

- Revisió de la gestió del patrimoni de la Generalitat per part de l'Institut Valencià 
d’Habitatge. 

- Seguiment dels advertiments i recomanacions efectuats en l'informe de 
fiscalització de l'exercici anterior. 

D'acord amb tot això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l'Estat Espanyol, i a 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 que han sigut 
d'aplicació en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

També s'han presentat en aquesta Sindicatura els comptes anuals individuals de les 
societats que integren el Grup IVHSA, els quals han sigut objecte d'un control formal en 
els termes assenyalats anteriorment; llevat dels comptes anuals de l'empresa pública de 
la Generalitat Nuevas Viviendas Valencianas, S.A., que no han sigut presentats en la 
Sindicatura de Comptes; tal com s'indica en l'apartat 5.3 de l'Informe. 

Cal manifestar que el treball de fiscalització s'ha realitzat bàsicament sobre els comptes 
de l'IVHSA, societat dominant del Grup, atesa la importància de les seues xifres en el 
conjunt del Grup. 

1.2.2 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, aquesta Sindicatura ha revisat el compliment, per 
part del Grup IVHSA, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics, en relació 
amb les àrees fiscalitzades durant l'exercici terminat el 31 de desembre de 2008 i en 
relació amb la revisió formal dels comptes retuts. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en les normes següents: 
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- Llei 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- Llei de la Generalitat 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts per a l'exercici 
de 2008. 

- Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana. 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà del qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública 
de la Generalitat Valenciana. 

- Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, per mitjà del qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes. 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

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

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

- 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 d’Habitatge pertanyent a la 
Generalitat; modificat pel 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.; modificat pel Decret 45/1999, de 23 de març, i el Decret 105/2004, de 25 
de juny. 

- 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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- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà de la qual s'aprova la informació que han de retre les 
empreses públiques. 
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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 l'adequada presentació dels comptes 
anuals del Grup IVHSA i de l'Institut Valencià d’Habitatge. D'altra banda, pel que fa a 
unes altres àrees fiscalitzades, s'ha comprovat que existeix una circumstància que afecta 
de forma significativa l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi 
són d'aplicació. 

D'acord amb el que s'assenyala en l'apartat 5.5.3 de l'Informe en relació amb l'adquisició 
d'accions de la sèrie "B" de la societat participada Cabanyal 2010, S.A., l'IVHSA, en 
l'exercici de 2008, no ha comptabilitzat de forma adequada unes despeses financeres de 
390.795 euros, ja que el dit concepte no respon a un ajornament en el pagament de la 
compravenda de les accions, sinó a un major cost d'aquestes accions derivat d'una 
compensació-indemnització pactada. Aquesta circumstància implica una reclassificació 
de les despeses financeres i fa que la provisió per deterioració de la participació en el 
patrimoni de Cabanyal 2010, S.A. s'eleve a 652.538 euros, en comptes dels 261.743 
euros comptabilitzats. 

S'ha de dir, d'altra banda, que les dades obtingudes com a resultat de la informació 
sol·licitada i dels procediments alternatius practicats per a verificar l'adequació del saldo 
que s'ha de cobrar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per 
la gestió del patrimoni, no han sigut suficients per a poder conciliar els registres 
comptables de l'Institut; circumstància que ha limitat l'abast de la fiscalització, tal com 
s'assenyala en l'apartat 6.6 de l'Informe. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat 
durant el període objecte de fiscalització els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) Tal i com s'indica en l'apartat 5.3 de l'Informe, els comptes anuals de la societat 
mercantil Nuevas Viviendas Valencians, S.A. no han sigut presentats a la 
Sindicatura de Comptes. Els comptes anuals de les societats mercantils Sòl i 
Vivendes del Mediterrani, S.A. i Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. han sigut 
presentats amb un retard notable, circumstància que ha impedit que poguessen 
ser fiscalitzats. 

b) La Intervenció General de la Generalitat no ha formalitzat els informes 
d'auditoria de les societats públiques Nuevas Viviendas Valencians, S.A., Sòl i 
Vivendes del Mediterrani, S.A. i Sòl i Vivendes Valencianes, S.A., ni tampoc els 
de les societats mercantils en les quals l'Institut no té la majoria del capital 
social. Els dits informes han d'acompanyar els comptes anuals d'aquestes 
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societats mercantils, en compliment del que es preveu en l'article 62.bis.3 de la 
Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana; tal com es detalla en 
l'apartat 5.3 de l'Informe. 

c) A conseqüència de les pèrdues acumulades (principalment per les obtingudes en 
els últims exercicis) i de la insuficiència de les ampliacions de capital 
realitzades, el patrimoni net de l'IVHSA ha descendit per sota dels dos terços de 
la xifra del capital social, i s'hi ha incomplit el termini establit legalment en 
l'article 163.1 de la Llei de Societats Anònimes perquè la Societat no ha adoptat 
les mesures tendents a restablir la situació patrimonial; tal com s'indica en 
l'apartat 4.3. de l'Informe. 

d) Tal com s'indica en l'apartat 5.5.3 de l'Informe en relació amb la compravenda 
d'accions de la sèrie "B" de Cabanyal 2010, S.A., l'Institut no ha realitzat cap 
valoració que justifique el preu pagat per l'adquisició de les dites accions; un 
preu que és superior al previst en l'article 53.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, 
de Patrimoni de la Generalitat, atés que no hi resulta aplicable l'article dels 
estatuts de la societat mercantil en què se'n fonamenta el preu. 

e) En diversos expedients de contractació d'obres relacionats amb la gestió del 
patrimoni de la Generalitat, s'han incomplit determinats preceptes de la 
legislació de contractes del sector públic; incompliment que ha fet que no s'haja 
promogut la preceptiva publicitat i concurrència en els procediments 
d'adjudicació (especialment en els dos expedients d'enriquiment injust 
promoguts en l'exercici, tal com s'expressa en l'apartat 6.8 de l'Informe), de cara 
a una gestió més eficient i econòmica. 

D'altra banda, s'ha de posar de manifest (tal com indiquem en l'apartat 6.6 de l'Informe) 
que s'ha superat en 3.587.871 euros l'autorització de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge per a realitzar obres de reparació i conservació 
d'habitatges del patrimoni de promoció pública per a l'exercici de 2008. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte social 

L'Institut Valencià d'Habitatge, S.A. es va constituir inicialment com una empresa 
pública dependent de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en 
virtut del que es preveia en el Decret 61/1987, d'11 de maig, del Consell de la 
Generalitat, per a dur a terme la política d'habitatge de la Generalitat. El dia 11 de juliol 
de 2003 fou adscrit a la Conselleria de Territori i Habitatge, que en l'actualitat es 
denomina Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 

L'objecte social de l'IVHSA, tal i com es recull en el Decret de constitució de la Societat 
i en l'article 103 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, està definit de forma molt 
àmplia i es refereix a la realització de les actuacions següents: 

- La rehabilitació i promoció d'habitatges al territori de la Comunitat Valenciana, 
en especial les que gaudisquen de qualsevol tipus de protecció pública. 

- L'adquisició i alienació de sòl per a constituir reserves o per a dur-hi 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 l'execució de plans urbanístics. 

- L'adquisició i alienació d'habitatges; així com la formalització 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 d'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 ambdues. 

- 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, a l'objecte 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 actualment existents–, o per a executar obres que comprenguen l'objecte social de 
l'Institut. 

L'Institut Valencià d'Habitatge, S.A. deté la condició de societat dominant d'un grup de 
societats mercantils en el qual s'integren unes altres deu societats mercantils; tal i com 
es recull en l'apartat 5.1 de l'Informe. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

D'acord amb l'informe de gestió i la informació facilitada per l'IVHSA, les principals 
activitats desenvolupades per l'Institut Valencià d'Habitatge, S.A. en l'exercici de 2008 
són les que detallem a continuació. 

En l'àmbit del programa d'actuacions de sòl, ha continuat la gestió urbanística dels 
convenis subscrits entre l'IVHSA i diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana, 
amb l'objectiu final de generar sòl residencial per a construir habitatge protegit. 

La gestió urbanística dels sectors residencials compresos en algun conveni, es 
desenvolupa mitjançant la tramitació dels oportuns PAI per gestió directa, en els quals 
l'IVHSA és el promotor de l'actuació i intervenint com a empresa pública dependent de 
la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 

La inversió en actuacions de sòl per a habitatge protegit en l'exercici de 2008, ha 
significat la posada en el mercat –mitjançant la formalització d'escriptures, contractes de 
compravenda i concursos públics– de trenta-set parcel·les urbanitzades per a construir-
hi 1.861 habitatges protegits. 

El programa de promoció pròpia d'habitatge de l'IVHSA ha estat constituït durant 
l'exercici per la promoció d'habitatges acollits a algun tipus de protecció pública, amb 
destinació a venda o lloguer, a l'empara del Pla d'Accés a l'Habitatge de la Comunitat 
Valenciana 2004-2007 i del Pla Estatal 2005-2008, per afavorir l'accés dels ciutadans a 
l'habitatge. 

Les promocions es desenvolupen sobre sòls cedits gratuïtament pels ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana, o bé sobre sòls originats com a culminació dels distints 
processos de planejament i urbanització realitzats pel Servei d'Actuacions Urbanístiques 
de l'IVHSA. 

Durant l'any 2008 han començat les obres d'un total de tretze promocions d'habitatges 
protegits, comprés el centre històric de València, que generaran un total de 293 nous 
habitatges acollits a diferents graus de protecció: 283 amb destinació a la venda i 10 de 
destinats a lloguer. 

Cal manifestar que la inversió realitzada per l'IVHSA durant l'any 2008 en obres 
d'edificació de promoció pròpia, ha assolit la xifra de 38.222.886 euros. 
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Quant a les actuacions concertades amb les diferents administracions públiques durant 
l'exercici, són destacables les següents: 

- Construcció d'habitatges de promoció pública en el centre històric de València, 
que s'ha portat a efecte juntament amb la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge. 

- Gestió de l'execució d'obres de promoció pública d'edificacions, reparació i 
rehabilitació d'habitatges, infraestructures i equipament urbà, juntament amb la 
Conselleria d'Infraestructures i Transports. 

- Execució del "Pla de Reestructuració Urbana de Sant Vicent del Raspeig", per 
mitjà d'obres de renovació urbana i de l'execució del nou ajuntament. 

En matèria de rehabilitació estructural, s'han desenvolupat en 2008 obres de 
rehabilitació que han significat millores en 504 habitatges, amb un pressupost de 
contracta d'1.823.114 euros. 

Finalment, interessa destacar les actuacions desenvolupades en la denominada "Borsa 
d'Habitatge", en l'Agència Valenciana del Lloguer i en el Centre de Gestió d’Habitatge 
Públic. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Revisió formal dels comptes anuals del Grup IVHSA 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió de la formalització i presentació dels 
comptes anuals de l'IVHSA, s'han observat les següents circumstàncies, que ampliem en 
l'apartat 5.3 de l'Informe: 

- No s'han retut a la Sindicatura els comptes de l'empresa del grup Nuevas 
Viviendas Valencians, S.A.; mentre que els comptes referits a les empreses Sòl i 
Vivendes Valencianes, S.A. i Vivendes del Mediterrani, S.A. han sigut 
presentats a la Sindicatura de Comptes en data 8 d'octubre de 2009, fora del 
termini establit en l'article 70 de la LHPGV. En aquestes empreses no consta que 
la Intervenció General haja realitzat els informes d'auditoria prevists en els 
article 63.1 i 64.1 de la LHPGV. 

- Els comptes anuals de les societats mercantils Tarea, Promotora Valenciana de 
Vivienda, S.L., Horizonte Castellón 3000, S.L., Iniciativas y Promociones de 
Viviendas Valencianas, S.L., Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, 
S.L., i Gestión Mixta de Viviendas Sociales Alboraya, S.L., han sigut retuts a la 
Sindicatura de Comptes en data 10 d'agost de 2009, fora del termini establit en 
l'article 70 de la LHPGV. En relació amb aquestes societats mercantils, la 
Intervenció General no ha formalitat els informes d'auditoria prevists en l'article 
68.d) de la LHPGV. 

4.2 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que l'Institut Valencià 
d'Habitatge, S.A. formula aplicant les normes establides en el Pla General de 
Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre. En aquest 
sentit, i tal com s'estableix en la disposició transitòria quarta del citat Reial Decret, els 
comptes anuals de l'exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials; raó per la 
qual no inclouen xifres comparatives, amb l’exercici anterior. 

La fiscalització ha inclòs la comprovació de l'adequada aplicació de les disposicions 
transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat. 
L'Institut ha valorat els elements patrimonials per l'opció d'equivalència, que consisteix 
a valorar tots els elements patrimonials que s'han d'incloure en el balanç d'obertura 
conformement als principis i les normes vigents abans de l'entrada en vigor del nou Pla 
General de Comptabilitat. 

Els administradors de la Societat mostren, en la nota 2, "Bases de presentació", de la 
memòria dels comptes anuals, un apartat "d" sobre "Comparació de la informació i 
aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables", el balanç i el compte 
de pèrdues i beneficis inclosos en els comptes anuals de l'exercici anterior; així com una 
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explicació de les principals diferències entre els criteris comptables aplicats en l'exercici 
anterior i els actuals i la quantificació de l'impacte que produeix aquesta variació de 
criteris comptables en el patrimoni net de la Societat a 1 de gener de 2008. 

La conciliació entre el patrimoni net a 1 de gener de 2008 elaborat conformement al Pla 
General de Comptabilitat de 1990, i el patrimoni net en aqueixa mateixa data elaborat 
segons les noves normes comptables establides en el Reial Decret 1.514/2007, de 16 de 
novembre, es mostra en el quadre següent. 

 
 Import 

Patrimoni net total segons PGC 1990 17.321.131 

Reclassificació de subvencions no reintegrables 45.784.662 

Correcció d'errors d'exercicis anteriors (7.819.000) 

Patrimoni net total segons PGC 2007 55.286.793 

Quadre 1 
 

Els apunts corresponents als ajusts i reclassificacions d'actius i passius registrats en 
l'assentament de transició, són els següents: 

- S'han registrat les subvencions per import de 45.784.662 euros en l'epígraf 
"Subvencions, donacions i llegats" del patrimoni net de la Societat; així com 
l'efecte fiscal de tals subvencions, per import de 186.887 euros, en l'epígraf 
"Passius per imposts diferits". 

- S'han reclassificat les "Despeses d'establiment" (que es componien de reformes i 
condicionament de diverses seus que no són propietat de la Societat), a l'epígraf 
"Immobilitzat material", per import de 390.088 euros. 

- Els edificis destinats a lloguer s'han classificat sota l'epígraf "Inversions 
immobiliàries", per un import net de 52.303.181 euros. 

- Els "Desemborsaments no exigits per participacions i accions en empreses del 
grup, multigrup i associades", que pugen a 9.402.500 euros, s'han reclassificat 
minorant l'import d'aqueixes participacions. 

- Els dipòsits i les fiances constituïts que hom espera liquidar en el menor termini, 
entre un any i el cicle d'explotació de la Societat, s'han classificat en l'"Actiu 
corrent", per un import de 2.074.453 euros. 

- Les "Despeses per a distribuir en diversos exercicis", l'import de les quals és de 
8.458.787euros i que es corresponen amb l'import de les despeses financeres 
subvencionades en préstecs amb tipus d'interés per sota del mercat, s'han 
classificat com a menor import del deute, al formar part del càlcul del cost 
amortitzat. 
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- S'ha corregit un error comptable, per culpa del qual la Societat va reconèixer 
indegudament en l'exercici de 2007 unes subvencions que havia de percebre per 
un import total de 7.819.000 euros. 

En relació amb l'aplicació del règim transitori per a la implantació del nou Pla General 
de Comptabilitat, s'assenyalen les conclusions següents: 

- S'han verificat les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passius registrades en 
els assentaments de transició i hem comprovat que són raonables conformement 
a les regles descrites en les disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007, 
de 16 de novembre. 

- S'ha comprovat que en l'apartat d), "Comparació de la informació i aspectes 
derivats de la transició a les noves normes comptables", de la nota 2 de la 
memòria, "Bases de presentació", es recullen el balanç i el compte de pèrdues i 
beneficis inclosos en els comptes anuals de l'exercici de 2007, que foren 
formulats aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en el dit exercici, 
juntament amb una explicació de les principals diferències entres els criteris 
comptables aplicats en els exercicis de 2007 i 2008; així com la quantificació de 
l'impacte que produeix aquesta variació de criteris comptables en el patrimoni 
net a 1 de gener de 2008, data de la transició comptable. 

4.3 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de l'IVHSA a 31 de desembre de 2008 es mostra a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 
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ACTIU 31/12/08 

Actiu no corrent  

Immobilitzat intangible 2.348.680 

Immobilitzat material 43.776.821 

Inversions immobiliàries 62.433.043 

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 13.647.830 

Deutors per operacions de tràfic a llarg termini 234.118 

Total actiu no corrent 122.440.492 

Actiu corrent  

Existències 142.060.012 

Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 154.594.049 

Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 294.000 

Inversions financeres a curt termini 2.311.343 

Perioditzacions a curt termini 14.959 

Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 2.210.462 

Total actiu corrent 301.484.825 

Total actiu 423.925.317 
 

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/08 

Patrimoni net  

Fons propis (5.350.395) 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 44.822.119 

Total patrimoni net 39.471.724 

Passiu no corrent  

Provisions a llarg termini 82.058 

Deutes a llarg termini 48.393.495 

Total passiu no corrent 48.475.553 

Passiu corrent  

Provisions a curt termini 3.573.591 

Deutes a curt termini 205.967.294 

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 23.088.923 

Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 103.348.232 

Total passiu corrent 335.978.040 

Total passiu 423.925.317 

Quadre 2 
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Com a conseqüència de les pèrdues acumulades en els últims exercicis, la Societat es 
troba en el supòsit establit en l'article 163.1 de la Llei de Societats Anònimes, en el qual 
es disposa que la Societat haurà de formalitzar una reducció del capital –que tindrà 
caràcter obligatori– quan les pèrdues hagen disminuït el seu patrimoni net per sota de 
les dues terceres parts de la xifra del capital i haja transcorregut un exercici social sense 
haver recuperat el patrimoni net. 

Aquesta situació, que s'ha posat de manifest en els informes corresponents a 
fiscalitzacions d'exercicis anteriors, va ser resolta amb successives ampliacions de 
capital realitzades dins del termini d'un any establit en la normativa mercantil a l'objecte 
de restablir la situació patrimonial. Cal dir, no obstant això, que en l'exercici de 2008 
s'ha superat el termini legalment establit sense que hom haja adoptat les mesures 
previstes per restituir el capital social. 

El compte de pèrdues i beneficis de l'IVHSA de 2008 es mostra a continuació, amb les 
xifres expressades en euros. 

 
 2008 

Operacions continuades 

Import net de la xifra de negocis 53.677.316 

Variació existències productes acabats i en curs 10.580.544 

Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 522.434 

Aprovisionaments (51.504.267) 

Transfers. immobilitzat a existències promocions en curs i edificis adquirits (363.360) 

D'altres ingressos d'explotació 382.594 

Despeses de personal (14.603.272) 

D'altres despeses d'explotació (9.973.824) 

Amortització de l'immobilitzat (1.744.636) 

Imputació subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres 327.763 

D'altres resultats 11.407 

Resultats d'explotació (12.687.301) 

Ingressos financers 402.117 

Despeses financeres (8.719.666) 

Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers (554.252) 

Resultat financer (8.871.801) 

Resultat abans d'imposts (21.559.102) 

Imposts sobre beneficis (19.781) 

Resultat de l'exercici d'operacions continuades (21.578.883) 

Resultat de l'exercici (21.578.883) 

Quadre 3 

- 341 - 



Grup IVHSA. Institut Valencià d'Habitatge, S.A. Exercici de 2008 

L'estat de canvis en el patrimoni net de 2008 es mostra a continuació, amb les xifres 
expressades en euros: 
 

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

 2008 

Resultat del compte de pèrdues i beneficis (21.578.883) 

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 7.200.739 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 7.222.406 

Efecte impositiu (21.667) 

Transferències al compte de pèrdues i beneficis (1.436.925) 

Subvencions, donacions i llegats rebuts (1.440.997) 

Efecte impositiu 4.072 

Total d'ingressos i despeses reconeguts (15.815.069) 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

 
Capital 

escripturat Reserves 

Resultat 
exercicis 
anteriors 

Resultat de 
l'exercici 

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts Total 

Saldo final any 2007 72.445.448 1.492.221 (33.141.998) (23.474.550) - 17.321.131

Ajusts per canvis R.D. 
1.514/2007  - - - - 45.784.662 45.784.662

Ajusts per correcció 
d'errors 2007  - - (1.092.643) - (6.726.357) (7.819.000)

Saldo ajustat inici 2008 72.445.448 1.492.221 (34.234.631) (23.474.550) 39.058.305 55.286.793

Total ingressos i 
despeses reconeguts - - - (21.578.883) 5.763.814 (15.815.069)

D'altres variacions del 
patrimoni net - - - - - -

(-) Distribució del 
resultat de l'exercici 2007 - - (23.474.550) (23.474.550) - -

Saldo final any 2008 72.445.448 1.492.221 (57.709.181) (21.578.883) 44.822.119 39.471.724

Quadre 4 
 

L'estat de fluxos d'efectiu de 2008 es mostra tot seguit, amb les xifres expressades en 
euros 

 

- 342 - 



Grup IVHSA. Institut Valencià d'Habitatge, S.A. Exercici de 2008 

 
 2008 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ  

Resultat de l'exercici abans d'imposts (21.578.883) 

Ajusts del resultat 8.777.792 

Canvis en el capital corrent (1.369.524) 

D'altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (8.395.913) 

Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (22.566.528) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ  

Pagaments per inversions (20.601.863) 

Cobraments per desinversions 464.229 

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (20.137.634) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT  

Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 1.796.869 

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 30.050.769 

Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament 31.847.638 

EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI - 

AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (10.856.524) 

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 13.066.986 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 2.210.462 

Quadre 5 
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5. EL GRUP DE SOCIETATS DE L'INSTITUT 

5.1 Estructura organitzativa 

En el grup de societats s'integra un total de deu societats mercantils, a més de l'Institut 
Valencià d'Habitatge, S.A., que en deté la condició de societat dominant. La memòria 
dels comptes anuals consolidats distingeix entre societats dependents, societats 
participades per la matriu de forma indirecta per mitjà de les societats dependents, 
societats multigrup de gestió conjunta i societats posades en equivalència; totes tenen la 
consideració de societats mixtes, en la mesura que en el capital social hi ha participació 
de l'Institut Valencià d'Habitatge i d'uns altres inversors, públics i privats. 

Les societats dependents reben aquesta denominació perquè la societat dominant 
posseeix el control de la societat de forma directa, en la mesura en què dirigeix les 
polítiques financeres i d'explotació dels negocis, amb la finalitat d'obtenir beneficis 
econòmics de les seues activitats. A l'hora d'avaluar el control d'una altra entitat, es pren 
en consideració l'existència i l'efecte dels drets potencials de vot que es puguen exercir o 
convertir en el moment actual. 

S'ha de dir que, a l'efecte de la presentació dels comptes anuals d'una empresa o 
societat, s'entendrà que una altra empresa forma part del grup quan totes dues estiguen 
vinculades per una relació de control –directa o indirecta– anàloga a la prevista en 
l'article 42 del Codi de Comerç per als grups de societats, o quan les empreses estiguen 
controlades d'una manera o altra per una o diverses persones físiques o jurídiques que 
actuen conjuntament o que es troben sota una direcció única per acords o clàusules 
estatutàries; tal com es defineix en la norma tretzena de les normes d'elaboració dels 
comptes anuals que es recullen en el Pla General de Comptabilitat. 

Les societats dependents, constituïdes sota la forma de societats anònimes, tenen com a 
activitat principal la realització d'actuacions de promoció immobiliària, i a la data de 
tancament de l'exercici de 2008 són les que esmentem a continuació, amb indicació del 
seu capital social –expressat en euros–, de la participació de l'IVHSA en aqueix capital i 
de la societat mercantil que en posseeix la resta del capital social. 
 

Denominació de la societat Participació Capital social Copartícip 

Sòl i Vivendes Valencianes S.A. 51% 6.000.000 Actura, S.L. 

Sòl i Vivendes del Mediterrani S.A. 51% 6.000.000 Tenedora de Inversiones y Partic., S.L. 

Nuevas Viviendas Valencianas S.A. 51% 100.000 Gestión Inic. Empr. y Soc. Medit. S.L. 

Quadre 6 
 

S'entendrà que una empresa que no forma part del grup (en el sentit assenyalat respecte 
a les empreses indicades anteriorment) és empresa associada (segons la norma tretzena 
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de les normes d'elaboració dels comptes anuals que es recullen en el Pla General de 
Comptabilitat) quan una o més empreses del grup –inclosa l'entitat dominant– 
exercisquen sobre la dita associada una influència significativa, perquè hi tenen una 
participació que –a més de crear entre elles una vinculació duradora– està destinada a 
contribuir a la seua activitat. 

Les societats participades per l'Institut de forma indirecta –a través de les societats 
dependents– que es dediquen a la promoció immobiliària, són les següents: 

 
Denominació de la societat Titular participació Participació Capital social 

Viviendas Protegidas Molinet, SL Sòl i Vivendes Valencianes, SA 25,5% 3.006 

Camvipro 2005, SL Sòl i Vivendes del Mediterrani, SA 26,0% 150.000 

Quadre 7 
 

Les societats multigrup són aquelles que gestiona l'Institut conjuntament amb uns altres 
socis aliens. En aquest sentit, interessa advertir que la norma de registre i valoració 
número 20 del Pla General de Comptabilitat defineix un negoci conjunt com aquella 
activitat econòmica controlada conjuntament per dues o més persones físiques o 
jurídiques. 

El control conjunt és un acord estatutari o contractual en virtut del qual dos o més 
partícips convenen compartir el poder de dirigir les polítiques financeres i d'explotació 
sobre una activitat econòmica amb la finalitat d'obtenir-ne beneficis econòmics, de tal 
manera que les decisions estratègiques, tant financeres com d'explotació, relatives a 
l'activitat requerisquen el consentiment unànime dels partícips. 

En totes aquestes societats, constituïdes com a societats de responsabilitat limitada, 
l'Institut té una participació en el capital social del 49%; la seua activitat és la promoció 
immobiliària. Les dades de major interés d'aquestes societats multigrup són les 
següents: 

 
Denominació de la societat Participació Capital social Copartícip 

Tarea, Promotora Valenciana de Vivienda, SL 49,0% 600.000 Ortiz Des. Urb. SL 

Horizonte Castellón 3000, SL 49,0% 600.000 Gesturbe, SL 

Iniciativas y Promociones de Viv. Valencianas, SL 49,0% 4.522.000 Llanera, SA 

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, SL 49,0% 600.000 Urbana Ducat, SL 

Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, SL 49,0% 600.000 Astroc, SL. 

Quadre 8 
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Per acabar, en el grup de societats s'integren dues societats posades en equivalència, les 
dades més interessants de les quals són les següents: 

 
Denominació de la societat Participació Capital social Copartícip 

Cabanyal  2010, S.A. 50,0% 35.000.000 AUMSA 

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

Quadre 9 
 

5.2 Moviment i activitats de les empreses del grup 

Segons l'informe de gestió dels comptes consolidats del Grup corresponents a l'exercici 
de 2008, l'IVHSA s'ha servit de les societats d'economia mixta per a impulsar la política 
de la gestió del sòl per a la promoció d'habitatges de naturalesa lliure i protegida, a 
l'objecte d'atendre la demanda existent entre els sectors socials més desafavorits. 

En l'exercici de 2008 s'han fet una sèrie d'intervencions amb la finalitat d'adequar el 
funcionament de les societats mercantils del Grup a la conjuntura econòmica i 
urbanística actual; tal com es detalla a continuació: 

- S'han liquidat i dissolt les societats Monteazul Mediterránea, S.L. i Proyectos 
Residenciales para Burriana, S.L, en les quals l'IVHSA tenia una participació del 
49,0% del capital social (que s'elevava a 600.000 euros) en els dos casos. En el 
cas de la segona de les societats mercantils citades, s'ha comprovat que, a la data 
de tancament de l'exercici de 2008, la liquidació es trobava pendent de ser 
elevada a escriptura pública. 

 La liquidació i dissolució de les societats citades es deu principalment a la 
desestimació i no resolució dels PAIS "UE 3 Sector Sud Joan XXIII Vinaròs" i 
"Sector Ronda. Borriana", que constituïen els objectes socials de les societats 
mercantils esmentades. S'ha comprovat que la liquidació de les societats ha 
significat per a l'Institut unes pèrdues conjuntes de118.007 euros. 

- S'ha ampliat el capital social d'Iniciativas y Promociones de Viviendas 
Valencianas, S.L., per import de 3.922.000 euros. Hem comprovat que, vista la 
necessitat de disposar de fons propis per a atendre les obligacions de l'Entitat, el 
Consell d'Administració, en un sessió d'11 de març de 2008, aprovà l'augment de 
capital mitjançant una compensació de crèdits, per import de 2.000.000 d'euros 
en el cas del soci privat i d'1.922.000 euros en el cas de l'IVHSA. 

- S'ha aprovat un acord d'ampliació de capital per import de 600.000 euros en 
l'empresa associada Desarrollos Urbanos para Vivienda Protegida, S.L. En 
aquest sentit, la Junta General, en una sessió de 23 d'octubre de 2008, acordà 
l'augment de capital –per mitjà d'una compensació de crèdits– de 600.000 euros 

- 346 - 



Grup IVHSA. Institut Valencià d'Habitatge, S.A. Exercici de 2008 

als socis de la mercantil. El citat acord ha sigut elevat a escriptura pública en 
data 17 de març de 2009. 

- S'ha ampliat la participació de l'Institut fins al 50% del capital de la societat 
Cabanyal 2010, S.A., mitjançant l'adquisició d'accions als socis privats. 

La situació en 2008 de les principals activitats urbanístiques desenvolupades per les 
societats mercantils que s'integren en el grup IVHSA, són les que detallem a 
continuació. 

 
Societat PAI Situació 

Sòl i Vivendes Valencianes, SA Sector Picanya Sud Desestimat 

Tarea, Promotora Valenciana Viv, SL Sector Nou Manises Aprovat condicionat 

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 Mileni de Catarroja Aprovat definitivament 

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, SL Sector Nord Nucli Orpesa Presentat sense resoldre 

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 

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

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

Gestión Viv. Sociales Alboraia, SL  Sector S1-2 Alboraia Redacció PAI 

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

Quadre 10 
 

En el marc de la fiscalització dels comptes de l'exercici de 2008, s'ha comprovat que 
durant aqueix exercici no s'han portat a efecte operacions entre l'Institut i les empreses 
que integren el grup de societats. 

5.3 Rendició de comptes 

Les empreses del Grup Sòl i Vivendes Valencianes, S.A., Sòl i Vivendes del 
Mediterrani, S.A. i Nuevas Viviendas Valencianas, S.A., tenen la consideració 
d'empreses públiques de la Generalitat, d'acord amb el que es preveu en l'article 5.2 de 
la LHPGV, ja que estan participades majoritàriament per l'Institut Valencià d'Habitatge, 
S.A. 

S'ha de dir que els comptes de la societat mercantil Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. 
no han sigut retuts a la Sindicatura de Comptes, malgrat el que es disposa en l'article 70 
de la LHPGV. Els comptes anuals de Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. i Sòl i Vivendes 
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del Mediterrani, S.A. han sigut presentats a la Sindicatura de Comptes en data 8 de 
octubre de 2009, la qual cosa impedit que poguessen ser revisats per aquesta institució. 

En relació amb els informes d'auditoria de les empreses del grup, d'acord amb el que es 
disposa en els articles 63.1 i 64.1 de la LHPGV, no tenim constatació que la Intervenció 
General de la Generalitat haja realitzat l'informe corresponent a les empreses Sòl i 
Vivendes Valencianes, S.A., Sòl i Vivendes del Mediterrani, S.A. i Nuevas Viviendas 
Valencianas, S.A. 

Les societats mercantils que l'Institut denomina en els seus comptes anuals "societats 
multigrup" i "societats posades en equivalència", detenen la condició d'empreses 
vinculades a la Generalitat, conformement a la disposició transitòria segona de la 
LHPGV, ja que l'IVHSA té una participació en el seu capital social superior al 25%, i 
n'ha designat la meitat dels membres del Consell d'Administració, entre els quals es 
troba el president. 

Els comptes anuals corresponents a les societats mercantils Tarea, Promotora 
Valenciana de Vivienda, S.L., Horizonte Castellón 3000, S.L., Inciativa y Promociones 
de Viviendas Valencianas, S.L, Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. i 
Gestión Mixta de Viviendas Sociales Alboraia, S.L., han sigut retuts a la Sindicatura de 
Comptes en data 10 d'agost de 2009, fora del termini establit en l'article 70 de la 
LHPGV. 

S'ha comprovat, d'altra banda, que la Intervenció General de la Generalitat no ha 
formalitzat els informes d'auditoria dels comptes anuals de les diferents empreses 
vinculades del Grup IVHSA; malgrat el que es disposa en l'article 68.d) de la LHPGV. 

5.4 Els comptes consolidats del grup de societats 

En virtut del que es disposa en els articles 42 a 49 del Codi de Comerç i de la resta de 
normes jurídiques vigents, l'Institut ha presentat els comptes anuals consolidats 
corresponents a l'exercici de 2008, en la seua condició de societat dominant del grup de 
societats. 

Els comptes consolidats es presenten d'acord amb la legislació mercantil vigent, 
recollida en el Codi de Comerç, reformat conformement a la Llei 16/2007, de 4 de 
juliol, i al Reial Decret 1.514/2007, de 20 de novembre, i al Reial Decret 1.815/1991, de 
20 de desembre, per mitjà del qual s'aproven les normes per a formular els comptes 
anuals consolidats. 

Els comptes anuals consolidats del Grup IVHSA estan formats pel balanç consolidat, el 
compte de pèrdues i beneficis consolidat, l'estat de canvis en el patrimoni net consolidat, 
l'estat de fluxos d'efectiu consolidat i la memòria consolidada corresponent a l'exercici 
anual finalitzat el 31 de desembre de 2008. 

Els dits comptes han sigut formulats pels administradors de la societat dominant el 31 
de març de 2009 i aprovats per la Junta General d'Accionistes el 26 de juny de 2009, i 
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han sigut presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat –conformement a la normativa aplicable– en data 29 de juny de 2009, 
juntament amb l'informe d'auditoria dels comptes anuals consolidats. 

El balanç consolidat del Grup IVHSA a 31 de desembre de 2008 es mostra a 
continuació, amb les xifres expressades en euros. 

- 349 - 



Grup IVHSA. Institut Valencià d'Habitatge, S.A. Exercici de 2008 

 

ACTIU 31/12/08 

Actiu no corrent  

Immobilitzat intangible 2.348.680 
Immobilitzat material 43.776.821 
Inversions immobiliàries 62.433.043 
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 9.182.670 
Inversions financeres a llarg termini 149 
Deutors per operacions de tràfic a llarg termini 234.118 
Actius per impost diferit 170.434 

Total actiu no corrent 118.145.915 

Actiu corrent  

Existències 160.801.136 
Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 155.102.619 
Inversions financeres a curt termini 3.930.095 
Perioditzacions a curt termini 14.959 
Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 10.059.005 

Total actiu corrent 329.907.814 

Total actiu 448.053.729 
 

PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/08 

Patrimoni net  

Fons propis (7.117.196) 
Subvencions, donacions i llegats rebuts 44.822.119 
Socis externs 1.551.835 

Total patrimoni net 39.256.758 

Passiu no corrent  

Provisions a llarg termini 82.058 
Deutes a llarg termini 48.393.495 
Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini 105.569 

Total passiu no corrent 48.581.122 

Passiu corrent  

Provisions a curt termini 3.573.591 
Deutes a curt termini 220.974.335 
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 30.445.768 
Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 105.222.155 

Total passiu corrent 360.215.849 

Total passiu 448.053.729 

Quadre 11 
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El compte de pèrdues i beneficis consolidat del Grup IVHSA de 2008 es mostra a 
continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 
 2008 

Operacions continuades  

Import net de la xifra de negocis 53.677.316 

Variació existències productes acabats i en curs  14.719.329 

Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 522.434 

Aprovisionaments (54.101.194) 

Transfs. immobilitzat a existències prom. en curs i edif. adquirits (363.360) 

D'altres ingressos d'explotació 424.258 

Despeses de personal (14.603.272) 

D'altres despeses d'explotació (10.910.454) 

Amortització de l'immobilitzat (1.744.636) 

Imputació subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres 327.763 

Deterioració per alienacions de l'immobilitzat 1.727 

D'altres resultats 11.407 

Resultats d'explotació (12.038.682) 

Ingressos financers 558.319 

Despeses financeres (9.498.037) 

Resultat financer (8.939.718) 

Resultat abans d'imposts (21.061.374) 

Imposts sobre beneficis (24.423) 

Resultat de l'exercici d'operacions continuades (21.085.797) 

Resultat consolidat de l'exercici (21.085.797) 

Resultat atribuït a la societat dominant (21.082.805) 

Resultat atribuït a socis externs (2.992) 

Quadre 12 
 

Cal observar que l'estat de fluxos d'efectiu que integra els comptes anuals consolidats, 
correspon únicament al de la societat dominant, ja que les societats filials –que 
presenten balanços abreujats– no tenen l'obligació de rendir el citat estat, raó per la qual 
no s'ha confeccionat l'estat de fluxos d'efectiu consolidat. 

En la consolidació dels comptes anuals del Grup IVHSA, s'ha procedit en primer lloc a 
consolidar les participacions indirectes de l'IVHSA (per mitjà de les societats 
dependents Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. i Sòl i Vivendes del Mediterrani, S.A.) en 
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el capital social de les empreses Viviendas Protegidas Molinet, S.L. i Camvipro 2005, 
S.L. 

Els comptes de les societats dependents Sòl i Vivendes Valencianes, S.A., Sòl i 
Vivendes del Mediterrani, S.A. i Nuevas Viviendas Valencianas, S.A., han sigut 
consolidats pel mètode d'integració global, ja que l'Institut en posseeix la majoria dels 
drets de vot. 

Els comptes de les societats mercantils amb gestió conjunta, les denominades empreses 
multigrup, s'han consolidat pel mètode d'integració proporcional al percentatge de 
participació. Aquesta circumstància concorre en el cas de les societats Tarea Promotora 
Valenciana de Vivienda, S.L., Horizonte Castellón 3000, S.L., Iniciativas y 
Promociones de Viviendas Valencianas, S.L., Desarrollos Urbanos para Viviendas 
Protegidas, S.L. i Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L. 

Els comptes de les societats mercantils sense gestió conjunta, Cabanyal 2010, S.A. i 
Gestión Mixta de Viviendas Sociales de Alboraia, S.L., han sigut consolidats pel 
mètode de posada en equivalència. En el cas de Cabanyal 2010, S.A., malgrat haver-hi 
incrementat la participació de l'IVHSA fins al 50,0%, decidiren seguir fent-ne la 
consolidació per posada en equivalència, ja que no intervé en la gestió. 

Tal i com es recull en la nota 9.c) de la memòria dels comptes consolidats del Grup 
IVHSA, el saldo de la participació posada en equivalència ha passat de 9.604.189 euros 
a l'inici de l'exercici de 2008 a 8.512.147 euros al final de l'exercici, a pesar d'haver 
hagut un increment en la participació de Cabanyal 2010, S.A. Aquesta disminució neta 
en el saldo final de la participació posada en equivalència, per import d'1.092.042 euros, 
es deu a l'increment en la participació de les pèrdues acumulades. 

En el marc de la fiscalització de l'exercici, s'han realitzat diverses comprovacions que 
han posat de manifest que el procediment d'elaboració dels comptes anuals consolidats 
pel Grup IVHSA s'ha realitzat de forma adequada, utilitzant els mètodes prevists en el 
Reial Decret 1.815/1991, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aproven les normes per 
a formular els comptes anuals consolidats. 

5.5 Aspectes significatius de les empreses del grup 

5.5.1 Participació i pèrdues per deterioració de valor 

Els comptes anuals de l'IVHSA de l'exercici de 2008 registren, en la rúbrica 
"Instruments de patrimoni" de l'epígraf "Inversions en empreses del grup i associades a 
llarg termini", la xifra de 13.063.820 euros, que es correspon amb el valor comptable de 
les participacions en les empreses mixtes a la data de tancament de l'exercici de 2008. 
El detall n'és el següent: 
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Participacions en empreses del grup i associades Saldo inicial 
Entrades o 
dotacions 

Eixides, 
baixes o 

reduccions Saldo final 

Participacions en empreses del grup     

Participació 6.171.000 - - 6.171.000 

Desemborsaments pendents sobre accions (4.590.000) - - (4.590.000) 

Pèrdues per deterioració de valor (15.540) (70.542) - (86.082) 

Total empreses del grup 1.565.460 (70.542) - 1.494.918 

Participacions en empreses multigrup i associades     

Participació 11.707.000 9.797.000 (588.000) 20.916.000 

Desemborsaments pendents sobre accions (4.812.500) (3.937.500) - (8.750.000) 

Pèrdues per deterioració de valor (231.395) (384.037) 18.334 (597.098) 

Total empreses multigrup i associades 6.663.105 5.475.463 (569.666) 11.568.902 

Total empreses de grup i associades 8.228.565 5.404.921 (569.666) 13.063.820

Quadre 13 
 

Com es pot apreciar en el quadre anterior, durant l'exercici de 2008 s'han produït altes 
en "Participacions en empreses multigrup i associades" per import de 9.797.000 euros; 
mentre que les baixes hi han sigut de 588.000 euros. 

Les altes de l'exercici en "Participacions en empreses multigrup i associades", 
corresponen a l'adquisició d'accions als socis privats de Cabanyal 2010, S.A., per import 
de 7.875.000 euros, i a la part proporcional de l'IVHSA en l'ampliació del capital social 
d'Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L., per import d'1.922.000 
euros. 

Les baixes de l'exercici en "Participacions en empreses multigrup i associades", 
corresponen a la liquidació i dissolució de les societats Montezazul Mediterránea, S.L. i 
Proyectos Residenciales para Burriana, S.L. 

Les pèrdues per deterioració de valor en les participacions en empreses del grup, 
multigrup i associades, han passat de 246.935 euros a l'inici de l'exercici, a la xifra de 
683.180 euros a data 31 de desembre de 2008. 

El detall de les pèrdues per deterioració de valor de les participacions en empreses del 
grup, multigrup i associades, es mostren en el detall següent, en euros: 
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Societat Provisió Dotació Aplicació 

Sòl i Vivendes Valencianes, SA 85.460 70.542 - 

Sòl i Vivendes del Mediterrani, SA - - - 

Nuevas Viviendas Valencianas, SA 622 - - 

Tarea, Promotora Valenciana Viviendas, SL 131.411 - 17.262 

Horizonte Castellón 3000, SL 6.501 2.501 - 

Iniciativas y Promociones Viviendas Valencianas, SL 166.942 111.158 - 

Desarrollos Urbanos Viviendas Protegidas, SL 10.486 8.635 - 

Monteazul Mediterránea, SL - - - 

Proyectos Residenciales Burriana, SL - - - 

Servicios Urbanísticos y Viviendas Burriana, SL - - 1.072 

Cabanyal 2010, S.A. 261.743 261.743 - 

Gestión Mixta Viviendas Sociales Alboraya, SL  20.016 - - 

Total pèrdues per deterioració 683.181 454.579 18.334 

Quadre 14 
 

En el quadre anterior destaca la provisió per a les pèrdues per deterioració dotada en el 
cas de Cabanyal 2010, S.A., que puja a 261.743 euros. S'ha de dir que, si consideràvem 
la compensació-indemnització de 390.795 euros pagada per l'adquisició de les accions 
de la sèrie "B" com un major cost de les dites accions, la provisió per deterioració de 
valor ascendiria a 652.538 euros; tal com s'indica en l'apartat 5.5.3 de l'Informe. 

5.5.2 Viviendas Protegidas Molinet, S.L. 

En els informes de fiscalització del Grup IVHSA dels exercicis de 2006 i 2007, 
s'indicava que l'empresa participada Viviendas Protegidas Molinet, S.L. es trobava en 
una de les causes de dissolució tipificades en la Llei de Societats de Responsabilitat 
Limitada; per aquesta raó instàvem Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. i l'Institut a dotar 
una provisió per a fer front a la possible insolvència per la falta de pagament dels 
préstecs concedits a l'associada, per import de 145.000 euros. 

S'ha de dir que Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. va dotar en l'exercici de 2007 una 
provisió pel 50% dels préstecs concedits. S'ha comprovat, d'altra banda, que en 
l'exercici de 2008 l'epígraf "Crèdits a empreses associades" de Sòl i Vivendes 
Valencianes, S.A., continua registrant el préstec concedit a la societat Viviendas 
Protegidas Molinet, S.L., pel qual s'han meritat uns interessos no atesos –fins a aquest 
exercici– de 16.789 euros. 

La societat Viviendas Protegidas Molinet, S.L., a la data de tancament de l'exercici de 
2008, continua trobant-se en una de les causes de dissolució tipificades en l'article 104.1 
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de la Llei 2/1995, de 23 de març, de Societats de Responsabilitat Limitada; a pesar 
d'això, la provisió dotada en l'exercici de 2007 per Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. 
cobreix solament el 50% dels préstecs concedits. 

Posteriorment, en data 11 de març de 2009, la junta extraordinària i universal de socis 
de Viviendas Protegidas Molinet, S.L. ha acordat, per unanimitat, dissoldre i liquidar 
procedir la societat mercantil. Aquesta circumstància ha significat per a Sòl i Vivendes 
Valencianes, S.A. una pèrdua de 98.397 euros, pel préstec concedit i el capital subscrit. 

5.5.3 Compravenda d'accions de la sèrie "B" de Cabanyal 2010, S.A. 

En l'exercici de 2008, els onze accionistes titulars de les accions de la sèrie "B" de la 
societat Cabanyal 2010, S.A., proposaren als socis majoritaris de la sèrie "A" (les 
societats mercantils de titularitat pública IVHSA i AUMSA) que venguessen totes les 
seues accions pel mateix valor que hi havien desemborsat (el qual en pujava al 50% del 
valor nominal i significava un total de 500 euros per acció), més una compensació-
indemnització fonamentada en l'article 29.2 dels estatuts de la societat mercantil. 

El citat article, relatiu a l'amortització d'accions de la sèrie "B", assenyala que es 
constituirà i dotarà anualment un fons especial de reserva i que la dita amortització es 
realitzarà en quatre anualitats, a partir del desé any de constitució de la societat 
mercantil, a raó del 25% cada any; la valoració en serà el resultat d'aplicar al valor 
nominal una taxa acumulativa anual, segons el valor més alt entre el tipus d'interés mitjà 
anual dels pagarés del Tresor o la inflació anual més un punt. 

La compensació proposada pels socis minoritaris per la venda de les accions, i 
acceptada pels socis majoritaris, va significar un tipus d'interés equivalent a l'índex de 
preus al consum, més un punt, des del moment en què es realitzaren els 
desemborsaments parcials de capital (cosa que tingué lloc el dia 26 de juliol de 2005), 
fins al seu pagament efectiu. L'import total dels interessos –segons l'estimació 
realitzada– se n'eleva a 435.420 euros, tant per a l'IVHSA com per a AUMSA. 

El Consell d'Administració de l'IVHSA, reunit en data 29 de juliol de 2008, adoptà per 
unanimitat dels membres assistents l'acord d'adquirir el 50% de les accions de la classe 
"B" de Cabanyal 2010, S.A., i en formalitzà l'escriptura pública de compravenda el dia 
30 de juliol de 2008. Aquesta operació estava supeditada a la posterior autorització del 
Consell de la Generalitat, en la seua condició de Junta General d'Accionistes de 
l'Institut. 

L'Institut ha facilitat dues certificacions d'acords del Consell de data 26 de desembre de 
2008, referits a l'adquisició de les citades accions; aqueixos acords tenen el contingut 
següent: 

- En una de les certificacions, el Consell, en la seua condició de Junta General 
d'Accionistes de l'Institut, autoritza la compra de les accions de la classe "B" de 
Cabanyal 2010, S.A., encara que sense fer-hi cap referència al preu que l'Institut 
havia de pagar per aquesta operació, i autoritza el president del Consell 
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d'Administració a realitzar els actes necessaris per a executar l'autorització, a 
pesar que l'escriptura de compravenda havia sigut formalitzada amb anterioritat. 

- En la segona de les certificacions s'indica que el Consell, en la seua condició de 
Junta General d'Accionistes de l'Institut, conformement al que es disposa en 
l'article 53.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat i 
atés que la competència per a acordar l'adquisició de les accions de Cabanyal 
2010, S.A. corresponia al Consell, acordà que aquesta operació es realitzés per 
un preu que no en superés el valor teòric. 

En relació amb el contingut dels dos acords anteriors, interessa ressaltar que l'Institut no 
ens ha facilitat cap informació o document que justifique l'existència de dos acords del 
Consell amb un contingut tan dispar. En qualsevol cas, s'ha de fer notar que l'Institut ha 
utilitzat el primer dels acords del Consell citats per a donar cobertura a l'operació de 
compravenda de les accions de tipus "B" de Cabanyal 2010, S.A. 

L'IVHSA comptabilitzà, en data 1 de desembre de 2008, l'adquisició de les accions pel 
seu valor nominal, per un import de 7.875.000 euros; mentre que una part de la 
compensació pactada, per import de 390.795 euros, fou comptabilitzada amb data 30 de 
desembre de 2008 com a despeses financeres per ajornament. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'han analitzat les diverses circumstàncies que 
concorren en la compravenda de les accions de la sèrie "B" de Cabanyal 2010, S.A.; 
després d'això, interessa remarcar el següent: 

- El valor teòric dels accions de la sèrie "B" es trobava per sota del valor nominal 
en el moment de la venda, ja que l'empresa havia obtingut pèrdues en els 
exercicis anteriors. 

- L'aplicació de la compensació-indemnització prevista en l'article 29.2 dels 
estatuts socials, no hi era aplicable, atés que no s'havia constituït el fons especial 
de reserva per a l'amortització d'accions, i això perquè la Societat no havia 
obtingut beneficis en els exercicis anteriors i perquè no havia transcorregut el 
termini de deu anys des de la constitució de la societat mercantil. 

- La consideració com a despeses financeres per ajornament de la compensació 
pactada, no és adequada, ja que solament es pot considerar com a despesa 
financera la part que en corresponga al temps transcorregut entre el contracte de 
compravenda i el moment del pagament. En aquest sentit, la part de la 
compensació que correspon al període de temps transcorregut entre el moment 
de l'adquisició i la venda de les accions, ha de ser considerada com un major 
cost de les dites accions. 

En atenció al que hem exposat, i amb independència que l'article 53.1 de la Llei 
14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, indica que l'adquisició de valors 
mobiliaris que no cotitzen en Borsa s'haurà de realitzar pel seu valor teòric. No ha 
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quedat justificat el preu pagat per l'Institut en la compra de les accions de la classe "B" 
de Cabanyal 2010, S.A. 

L'Institut havia d'haver sol·licitat un informe –redactat per un tècnic independent– en el 
qual es fes una valoració de les accions de la classe "B" de Cabanyal 2010, S.A., 
conformement als mètodes de valoració comunament acceptats. Al mateix temps cal 
ressaltar que no existeix cap acord explícit del Consell de la Generalitat –en la seua 
condició de Junta General d'Accionistes de l'Entitat– en què s'indique el preu que s'ha 
de pagar en la citada operació. 

En aquest sentit, l'Institut no ha justificat les raons per les quals no ha formalitzat la 
compra de les citades accions pel seu valor teòric, malgrat el que es disposa en l'article 
53.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat; sobretot quan ha 
quedat acreditat que no hi resulta aplicable el que es disposa en l'article 29.2 dels 
estatuts de Cabanyal 2010, S.A. 

En el tràmit d’al·legacions, l’Institut ha presentat un nou Acord del Consell, de data 27 
de novembre de 2009, que deixa sense efecte el punt tercer de l’Acord adoptat en la 
sessió de 26 de desembre de 2008, que autoritzava i limitava el preu d’adquisició per 
part de l’Institut, del 50% del capital social corresponent a les accions de classe “B” de 
la societat Cabanyal 2010, S.A., per no resultar-hi d’aplicació l’article 53 de la Llei 
14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat. 

Podem concloure, d'altra banda, que la consideració de la compensació pagada com un 
major cost de les accions implica que la deterioració de la participació en el patrimoni 
de Cabanyal 2010, S.A., a data 31 de desembre de 2008, passe de 261.743 euros a 
652.538 euros. 
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6. GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA GENERALITAT 

6.1 Comanda de gestió 

La Llei 1/1988, de 29 de febrer, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 
l'exercici de 1988, en la seua disposició addicional cinquena establia la transmissió a 
l'IVHSA de la titularitat i el domini del patrimoni de promoció pública d’Habitatge 
pertanyent a la Generalitat Valenciana, i que l'Institut la subrogava en totes les facultats 
i obligacions que –en relació amb el dit patrimoni– poguessen correspondre a la 
Generalitat. 

El Consell de la Generalitat, mitjançant el Decret 118/1988, de 29 de juliol, modificat 
pel Decret 174/1998, de 20 d'octubre, encomanà a l'Institut la gestió i administració del 
patrimoni de promoció pública dels habitatges pertanyents a la Generalitat, tot 
mantenint aquesta la titularitat del dit patrimoni. 

El patrimoni de promoció pública dels habitatges pertanyents a la Generalitat, està 
constituït pels habitatges, locals comercials, terrenys i d'altres edificacions 
complementàries que pertanguen al dit patrimoni; més les accions, obligacions i d'altres 
drets reals i de crèdit que deriven d'aqueix patrimoni i dels drets i obligacions derivats 
dels contractes i convenis de qualsevol naturalesa efectuats amb anterioritat a la 
transmissió; així com pels contractes d'amortització, arrendament, accés diferit a la 
propietat i compravenda, en relació amb els habitatges, locals comercials i edificacions 
complementàries. 

L'Ordre de 2 de novembre de 1988 de la Conselleria d'Economia i Hisenda i de la 
Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, detalla l'inventari del patrimoni 
de promoció pública d’Habitatge de la Generalitat la gestió i administració del qual 
s'atribueix a l'IVHSA. 

El Decret 174/1998, de 20 d'octubre, d'altra banda, n'amplià l'àmbit de la gestió i 
administració als drets de crèdit derivats del patrimoni de promoció pública d’Habitatge 
pertanyent a la Generalitat la titularitat del qual hagués sigut transmesa a tercers. 

Quant a les facultats que té l'IVHSA per a gestionar i administrar el citat patrimoni, 
interessa precisar que es corresponen amb les que deriven de les competències 
assignades en l'article 3 del Decret del Consell 61/1987, d'11 de maig, en el qual 
s'estableix com a competència de l'Institut la gestió de l'administració d'habitatges de 
protecció oficial de promoció pública de la Comunitat Valenciana, en els termes 
expressats en els convenis signats amb la conselleria competent en matèria d'habitatge, 
que actualment és la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 

S'ha de dir que l'article 2 del Decret 118/1988, de 29 de juliol, disposa que l'exercici de 
les citades facultats s'ha de portar a efecte en nom i representació de la Generalitat, com 
a titular de l'esmentat patrimoni. 
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6.2 El Centre de Gestió d'Habitatge Públic 

L'IVHSA ha centralitzat la gestió i administració del patrimoni del promoció pública 
dels habitatges de la Generalitat en el Centre de Gestió d'Habitatge Públic, que està 
organitzat amb un centre a València i Castelló i un altre a Alacant. L'organització 
interna del citat Centre de Gestió d'Habitatge Públic es recull en l'organigrama següent. 
 

 

CENTRE DE GESTIÓ D'HABITATGE PÚBLIC 

CONSERVACIÓ 

NORMALITZACIÓ

ADMINISTRACIÓ 
D'HABITATGES I 
ADJUDICACIONS

GESTIÓ 
D'HABITATGES 

ATENCIÓ AL 
CLIENT 

GEST. ECON. 

RECUPERACIÓ, TITULARITAT I INSPECCIÓ 

ADJUDICACIONS 

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES 

GESTIÓ D'HABITATGE

ATENCIÓ AL CLIENT 

ARXIU 

ESTUDIS ECONÒMICS I TRIBUTS 

FACTURACIÓ 

 

El departament de conservació tramita les reparacions i el condicionament d'immobles i 
elements comuns dels grups d'habitatges gestionats pel Centre de Gestió d'Habitatge 
Públic; els dits tràmits s'inicien amb la sol·licitud dels adjudicataris dels habitatges o a 
partir de requeriments interns, amb la finalitat d'adequar l'habitabilitat dels immobles 
per a fer-ne una segona adjudicació. 
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El departament de normalització, per mitjà de la direcció d'administració i inspecció, 
tramita els procediments de desnonament administratiu per falta de pagament en els 
casos de cessió d'immobles en arrendament o per accés diferit a la propietat; així com 
les revocacions de contractes de compravenda per falta de pagament i recaptació 
executiva en via de constrenyiment. En aquestes gestions es persegueix l'objectiu de 
materialitzar els ingressos meritats i, en el cas de no aconseguir-ho, de recuperar els 
immobles per a procedir-ne a una segona adjudicació. 

Interessa observar que els motius més habituals de desnonament o revocació de 
contractes són la falta de pagament, infracció de la legalitat, no ús d’Habitatge com a 
domicili habitual i permanent, mala convivència, falta de conservació d’Habitatge i 
elements comuns, falta de títol legal per a ocupar l'habitatge, ocupació il·legal i 
contractes en precari. 

El departament d'administració d'habitatges i adjudicacions, segons la informació 
facilitada per l'Institut, té encomanades les funcions següents: 

- Constitució, seguiment i control de les comunitats de veïns en els grups 
d'immobles de promoció pública, actuant com a intermediari entre les 
comunitats i l'IVHSA o d'altres organismes i institucions. 

- Executar les actuacions necessàries, amb la finalitat última de normalitzar el 
funcionament, l'habitabilitat i la convivència en els grups d'immobles. 

- Les actuacions en els grups d'immobles englobats dins dels denominats plans 
integrals i plans d'actuació especial. 

- Gestionar i tramitar els procediments de primeres i segones adjudicacions 
d'immobles, canvis d'habitatge, legalitzacions, renovacions de contractes i 
renúncies d'adjudicacions. 

- La formalització de l'escriptura en els contractes de compravenda i en els 
contractes d'accés diferit quan el client en realitza l'amortització anticipada, i la 
gestió de l'escriptura de carta de pagament quan el client cancel·la el préstec 
hipotecari. 

El departament de gestió d'habitatge i atenció al client s'encarrega de l'atenció al 
ciutadà, la gestió de l'arxiu de la documentació generada per la gestió continuada dels 
immobles administrats, gestió de les bonificacions personals, subsidis per famílies 
nombroses, subrogacions, canvis de titularitat i règim contractual, amortització 
anticipada i cancel·lacions d'hipoteques i traspàs de locals comercials. 

En últim lloc, el departament de gestió econòmica tramita el pagament dels rebuts de 
l'Impost sobre Béns Immobles i de les taxes municipals per als immobles de promoció 
pública gestionats; tramita les devolucions de quantitats per ingressos indeguts o per 
bonificació, així com les fiances i la renúncia de l'adjudicatari; determina el preu màxim 
de renda o de venda d'un immoble escripturat o amortitzat i factura els imports meritats. 
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Quant als procediments de gestió i administració del patrimoni de promoció pública 
d’Habitatge, es pot assenyalar que el Centre de Gestió d'Habitatge Públic compta des de 
l'exercici de 2004 amb un sistema de gestió de la qualitat certificat per AENOR, la 
renovació del qual tingué lloc en novembre de 2008, després de superar l'auditoria de 
qualitat conformement a la norma UNE-ISO 9001:2000. 

La plantilla actual del Centre de Gestió d'Habitatge Públic està formada per vuitanta-dos 
treballadors; la composició n'és la següent: 

 

 
València i 
Castelló Alacant Total 

Direcció i caps de departament 5 3 8 
Titulats superiors 2 3 5 
Titulats mitjans 3 3 6 
Cap d'administració 6 6 12 
Personal administratiu i d'altres 35 16 51 

Total 51 31 82 

Quadre 15 
 

Cal manifestar que, dels llocs de treball assignats al Centre de Gestió d'Habitatge 
Públic, n'hi ha un total de setanta-un que estan ocupats per treballadors amb contracte 
indefinit i onze que tenen un contracte de duració determinada. 

6.3 Activitat del Centre de Gestió d'Habitatge Públic 

Segons l'informe de gestió de l'IVHSA de l'exercici de 2008 i la informació facilitada 
per aquest, les principals activitats desenvolupades en l'exercici pel Centre de Gestió 
d'Habitatge Públic són les que detallem tot seguint. 

El total d'immobles gestionats pel Centre és de 16.982, segons la distribució següent: 

 

 Habitatges 
D'altres 

immobles Total 

Alacant 5.843 727 6.570 
Castelló 1.198 329 1.527 
València 7.804 1.081 8.885 

Total 2008 14.845 2.137 16.982 

Total 2007 15.105 2.166 17.271 

Variació (1,7%) (1,3%) (1,7%) 

Quadre 16 
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Com podem observar en el quadre anterior, els immobles gestionats pel Centre de 
Gestió d'Habitatge Públic en l'exercici de 2008 s'han reduït en un 1,7%, respecte dels 
gestionats en 2007. Aquesta disminució es deu principalment a les recuperacions de 
titularitat, així com a les vendes i amortitzacions. 

Quant a l'activitat del departament de conservació, podem ressaltar que la inversió en 
obres de reparació i conservació dels immobles en l'exercici de 2008 va ser de 
10.887.871 euros; cosa que representa una disminució del 47,1%, respecte de l'exercici 
anterior. 

El departament de normalització ha realitzat en l'exercici de 2008 un total de 23.953 
inspeccions d'habitatges i, a conseqüència d'això, ha iniciat diversos expedients de 
recuperació de la titularitat. El detall per províncies n'és el que mostrem en el quadre 
següent. 

 
Província Alacant Castelló València Totals 

Desnonaments i revocacions de contractes 849 146 578 1.573 

Renúncies 51 10 58 119 

Total 900 156 636 1.692 

Quadre 17 
 

El departament d'administració d'habitatge i adjudicacions ha fet 723 adjudicacions i 
d'altres operacions assimilades durant l'exercici de 2008; tal i com es mostra en el detall 
següent. 

 

Província Adjudicacions Canvis d'habitatge Legalitzacions 
Contractes per 

denegació Totals 

Alacant 232 45 78 86 441 

Castelló 20 0 5 19 44 

València 88 10 14 126 238 

Total 340 55 97 231 723 

Quadre 18 
 

Quant a l'administració de finques, durant 2008 s'han fet 645 reclamacions de despeses; 
i pel que fa al departament d'habitatges i atenció al client, s'hi han registrat 3.081 
sol·licituds d'habitatge, de les quals en corresponen 1.218 a Alacant, 256 a Castelló i 
1.607 a València. 
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Quant a l'activitat realitzada pel departament de gestió econòmica en l'exercici de 2008, 
destaca la facturació dels rendiments econòmics derivats del patrimoni de promoció 
pública d’Habitatge, que ofereix el detall següent: 

 
Província Compravenda Arrendament Totals 

Alacant 2.727.879 1.665.913 4.393.792 

Castelló 1.233.446 395.151 1.628.597 

València 3.054.749 2.775.672 5.830.421 

Total 7.016.074 4.836.736 11.852.810 

Quadre 19 
 

6.4 Inventari del patrimoni de la Generalitat 

Tal com s'ha indicat en l'apartat 6.1 de l'Informe, l'Ordre, de 2 de novembre de 1988, de 
la Conselleria d'Economia i Hisenda i de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i 
Transports, detalla l'inventari del patrimoni de promoció pública d’Habitatge de la 
Generalitat, la gestió i administració del qual s'atribueix a l'IVHSA. 

El patrimoni de promoció pública d’Habitatge pertanyent a la Generalitat, està constituït 
pels habitatges, locals comercials, terrenys i d'altres edificacions complementàries 
recollides en l'annex de l'Ordre citada. 

La relació dels béns immobles que constitueixen el patrimoni de promoció pública 
recollits en l'annex citat, es distribueix entre els epígrafs següents: 

- Terrenys adscrits a grups en construcció propietat de la Generalitat. Epígraf 1.1. 

- Terrenys no adscrits a grups. Terrenys individuals o en polígons residencials 
propietat de la Generalitat. Epígraf 1.2. 

- Habitatges propietat de la Generalitat. Epígraf 1.3. 

- Locals comercials propietat de la Generalitat. Epígraf 1.4. 

- Edificacions complementàries propietat de la Generalitat. Epígraf 1.5. 

- Terrenys de possible reversió a favor de la Generalitat. Epígraf 1.6. 

El resum de l'inventari actualitzat dels immobles que integren el patrimoni de promoció 
pública d’Habitatge de la Generalitat, gestionats pel Centre de Gestió d'Habitatge 
Públic, segons la informació recollida en l'informe de gestió de l'IVHSA de l'exercici de 
2008, es mostra en el quadre següent. 
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 Alienats Sense alienar  

 Immobles 

Usos DE AM ES Total Ll CV RE AD CH PR OI Total Total 

C. TRANSFORM. 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9  

COL·LEGI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2  

ELEM. COMUN. 0 0 3 3 2 0 1 0 0 0 0 3 6  

GARATGE 0 38 308 346 309 106 9 0 70 90 0 584 930 

GARATGE VINC. 0 12 171 183 36 369 205 0 25 1 3 639 822 

GUARDERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  

ESGLÉSIES 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2  

LOCAL COM. 6 84 425 515 139 37 114 4 7 186 4 491 1.006 

MERCAT 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

D'ALTRES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1  

PORTERIA 0 0 13 13 32 1 3 0 0 0 0 36 49 

SÒL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1  

TRAST. VINC. 0 5 82 87 40 87 68 0 0 0 1 196 283 

TRASTER 0 3 12 15 55 66 22 0 0 0 0 143 158 

URBANITZ. 0 4 0 4 18 0 0 12 0 0 0 30 34 

HABITATGE 660 1.549 20.112 22.321 907 5.514 7.146 250 469 173 386 14.845 37.166 

Totals 666 1.695 21.128 23.489 1.550 6.181 7.568 266 572 451 394 16.982 40.471 

DE.- Demolits  AM.- Amortitzats ES.- Escripturats  Ll.- Lliures CV.- Compravenda RE.- Renda AD.- Accés diferit 

CH.- Crèdit hipotecari PR.- Precari  OI.- Ocupació irregular 

Quadre 20 
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De l'anàlisi del quadre anterior es desprén que un total de 23.489 immobles han sigut 
alienats, bé per demolició o per venda escripturada, o bé es troben pendents 
d'escripturar; mentre que 16.982 immobles continuen en l'inventari a la data de 
tancament de l'exercici de 2008. 

Entre els immobles que continuen en l'inventari actualitzat, destaquen els 7.568 
immobles que hi ha en règim de lloguer, així com els 6.181 immobles adjudicats en 
compravenda i que es troben en fase d'amortització, i els 1.550 immobles lliures 
corresponents a recuperacions de titularitat pendents d'adjudicació. 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem sol·licitat al Centre de Gestió d'Habitatge 
Públic una conciliació de l'inventari inicialment donat en gestió (i detallat en l'annex de 
la citada Ordre de 2 de novembre de 1988), amb l'inventari existent a 31 de desembre de 
2008. En aquest sentit interessa fer notar les circumstàncies següents: 

- L'Institut no porta cap inventari històric de les variacions dels immobles 
registrats en el patrimoni de promoció pública d’Habitatge de la Generalitat i 
existeix una desconnexió entre l'inventari inicialment lliurat en gestió i 
l'inventari actual. 

- En relació amb l'inventari existent a la data de tancament de l'exercici de 2008, 
es pot assenyalar que no recull els terrenys indicats en els epígrafs 1.1, 1.2 i 1.6 
de l'inventari inicial de l'Ordre de 2 de novembre de 1988, la gestió i 
administració del qual s'atribueix a l'IVHSA. 

- No s'ha pogut comprovar si, en l'inventari actual de béns del patrimoni de 
promoció pública dels habitatges pertanyents a la Generalitat, es troben tots els 
béns donats en gestió i administració a l'IVHSA. 

En el tràmit d’al·legacions l’Institut informa que en l’exercici de 2008 es va crear una 
nova direcció de gestió de sòl públic que està treballant en el registre inventariat del 
patrimoni del sòl afecte a habitatge, a fi de dur a terme un major control sobre el sòl 
públic. El funcionament d’aquesta direcció serà revisat, si escau, en l’informe 
corresponent a l’exercici de 2009. 

6.5 Les despeses de la gestió i administració del patrimoni 

L'IVHSA té encomanada la gestió i administració del patrimoni de la Generalitat, i a 
aqueix efecte ha incorregut en despeses internes de gestió i en despeses financeres, 
originades totes a conseqüència de l'activitat de gestió del patrimoni d'habitatges de 
promoció pública de la Generalitat. El detall de les dites despeses és el següent: 
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Despeses gestió patrimoni Import 

Despeses internes de gestió 7.209.995 

Despeses financeres 4.227.775 

Total 11.437.770 

Quadre 21 
 

Des del punt de vista comptable, l'IVHSA registra les despeses internes de la gestió del 
patrimoni de promoció pública d'habitatges de la Generalitat en el centre de costs 0200, 
"Patrimoni", que recull els costs directes i indirectes del mateix Centre de Gestió 
d'Habitatge Públic. 

Les despeses imputades en l'exercici de 2008 en el citat centre de costs 0200, 
"Patrimoni", s'eleven a 11.437.770 euros; segons el detall següent: 
 

Despeses  Import 
Despeses de personal  3.361.365 
    Sous i salaris 2.564.631  
    Càrregues socials 796.734  
Dotacions  amortitzacions d'immobilitzat  97.491 
    Dotació amortització immobilitzat 97.491  
D'altres despeses d'explotació  525.825 
    Arrendaments i cànons 70.692  
    Reparacions i conservació 27.050  
    Serveis de professionals 62.466  
    Primes d'assegurances 201  
    Serveis bancaris i similars 48.747  
    Publicitat/relacions públiques 953  
    Subministraments 35.572  
    D'altres serveis 280.144  
Despeses financeres i despeses assimilades  2.439.525 
    Despeses financeres deutes a llarg termini 2.439.525  
Tributs  1.380.937 
    Tributs 1.380.937  
Repartiment despeses d'estructura  3.632.627 
    Despeses d'estructura 1.844.377  
    Finançaments 1.788.250  

Total despeses  11.437.770 

Quadre 22 
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En relació amb les despeses recollides en el quadre anterior, interessa destacar que 
l'Institut no percep cap contraprestació per la prestació del servei de gestió i 
administració del patrimoni de la Generalitat. 

Per raó de la circumstància anterior, al tancament de l'exercici de 2008 l'Institut va 
formalitzar una factura per import d'1.376.983 euros, a l'objecte de repercutir a la 
Conselleria de Territori i Habitatge l'Impost sobre el Valor Afegit corresponent a 
l'autoconsum pel servei prestat. 

6.6 Les despeses de la gestió del patrimoni i el seu finançament 

Amb independència de les despeses internes de gestió i financeres recollides en l'apartat 
anterior, l'Institut ha incorregut en unes altres despeses per la conservació del patrimoni 
de promoció pública d’Habitatge pertanyent a la Generalitat. 

En aqueix sentit, interessa destacar que l'article 3 del Reial 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 
d’Habitatge pertanyent a la Generalitat, assenyala que, per al compliment dels seus fins, 
l'IVHSA haurà de liquidar, pagar i complir, en nom i representació de la Generalitat, 
totes aquelles despeses i obligacions que origine la gestió i administració del dit 
patrimoni. 

Les despeses de reparació i conservació en l'exercici de 2008 dels immobles gestionats i 
administrats per l'IVHSA per mitjà del Centre de Gestió d'Habitatge Públic, han 
ascendit a la xifra de 12.597.265 euros; d'aquesta quantitat, en corresponen 10.887.871 
euros a despeses suplides de capital i 1.709.394 euros se'n refereixen a despeses 
suplides corrents; tal i com es mostra en el quadre següent. 

 
Despeses de reparació i conservació del patrimoni 31-12-08 31-12-07 Variació 

Suplits corrents tributs 1.117.269 1.132.963 (1,4%)

Suplits capital serveis professionals independents - 279 (100,0%)

Suplits corrents vigilància 256.940 62.905 308,5%

Suplits corrents comunitat propietaris 109.963 61.088 80,0%

Suplits lloguers 166.690 262.883 (36,6%)

Suplits corrents subm./d'altres 27.429 30.554 (10,2%)

Suplits corrents ascensors 31.103 41.187 (24,5%)

Despesa corrent 1.709.394 1.591.580 7,4%

Suplits capital reparacions 10.887.871 20.573.570 (47,1%)

Despesa de capital per reparació i conservació 10.887.871 20.573.849 (47,1%)

Total despeses patrimoni 12.597.265 22.165.429 (43,2%)

Quadre 23 
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Les despeses suplides corrents, l'import de les quals ha sigut d'1.709.394 euros, han 
sigut finançades amb la subvenció d'explotació anual recollida en la Llei de la 
Generalitat 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts per a l'exercici de 2008, que 
ascendia a 1.693.120 euros, i ha quedat per cobrir la xifra de 16.274 euros, que 
s'aplicarà a la subvenció d'explotació que s'aprove per a l'exercici de 2009. 

Les despeses suplides de capital, l'import de les quals ha sigut de 10.887.871 euros, han 
sigut finançades parcialment a càrrec dels crèdits assignats per a la dita finalitat en el 
pressupost de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. En aquest 
sentit, en la Resolució de la directora general d'Habitatge i Projectes Urbans de 
l'esmentada Conselleria, de 4 de febrer de 2008, s'autoritzà l'IVHSA a realitzar obres de 
reparació i conservació dels habitatges que integren el patrimoni de promoció pública 
per a l'exercici de 2008 per import de 7.300.000 euros. 

S'ha d'observar que les dites despeses han d'ajustar-se a la xifra autoritzada en la 
resolució citada, atés que la Conselleria de Medi Ambient, Aigua Urbanisme i 
Habitatge, en la seua qualitat de titular del patrimoni, té una partida pressupostària per a 
aqueixa finalitat. En aquest sentit, en l'exercici de 2008 hi ha hagut un excés de despesa 
sense cobertura pressupostària de la citada Conselleria per un import de 3.587.871 
euros, que ha sigut informat en els documents d'"assentament" de la direcció 
economicofinancera de l'IVHSA. 

L'IVHSA gestiona el cobrament dels rebuts del patrimoni, el qual –segons la informació 
rebuda de les diverses entitats financeres que instrumenten la gestió de cobrament dels 
rebuts del patrimoni– ha ascendit durant l'exercici de 2008 a la xifra d'11.457.949 euros, 
dels quals corresponen 5.356.334 euros a la quota de cartera cedida. 

El Govern Valencià, en la seua reunió de 20 d'octubre de 1998, acordà alienar els drets 
de crèdit per un període de vint anys derivats dels préstecs resultants de l'ajornament de 
pagament dels habitatges, garatges i locals comercials promoguts per la Generalitat i 
venuts a particulars, i donats en gestió i administració a l'IVHSA. 

D'acord amb les condicions contractuals de la dita alienació, l'Institut queda obligat a 
satisfer mensualment a les entitats cessionàries l'import dels rebuts impagats al seu 
venciment; s'ha comprovat que a la data de tancament de l'exercici de 2008 el dit import 
ascendia a 230.214 euros. 

Els saldos per a cobrar i pagar mantinguts amb la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge per la gestió del patrimoni, a data 31 de desembre de 2008, és la 
que es mostra en el quadre següent. 
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Saldos per a cobrar Euros 

C.M.A.A.U.V. Gestió de patrimoni - Reparacions efectuades trameses 51.427.861 

C.M.A.A.U.V. Gestió de patrimoni - Reparacions efectuades pendents de trametre 3.452.874 

C.M.A.A.U.V. Gestió de patrimoni - Impagats de cartera cedida  230.214 

Total 55.110.949 
 

Saldos per a pagar Euros 

C.M.A.A.U.V Gestió de patrimoni - Ingressos rebuts liquidats 11.929.432 

C.M.A.A.U.V Gestió de patrimoni - Ingressos rebuts pendents de liquidar 1.298.696 

Total 13.228.128 

Quadre 24 
 

Cal observar que el compte "C.M.A.A.U.V. Gestió de patrimoni-Reparacions 
efectuades", registra tant les reparacions que han sigut trameses a la Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i es troben pendents de cobrament, com 
les pendents de trametre a la dita Conselleria. 

El compte "Gestió de patrimoni-Ingressos rebuts" registra tant els saldos liquidats, com 
els pendents de liquidar a la Generalitat, per recaptació dels rendiments econòmics 
derivats del patrimoni de promoció pública d'habitatges propietat de la Generalitat. 

A l'objecte de comprovar la correcció dels saldos deutors corresponents a les empreses 
del grup, s'ha sol·licitat informació sobre els saldos mantinguts amb la Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, pels distints conceptes de l'activitat 
encomanada a l'IVHSA. 

En aqueix sentit, la citada Conselleria ha indicat que existeixen 35.002.429 euros de 
factures i certificacions, en concepte de reparacions del patrimoni de promoció pública 
d'habitatges, trameses per l'IVHSA i pendents de registre comptable en la Direcció 
General corresponent per falta de consignació pressupostària. 

S'ha comprovat que, del citat import, en corresponen 8.225.070 euros a factures de 
l'exercici de 2005, a factures de l'exercici de 2006 en corresponen 7.436.959 euros i un 
total de 19.340.400 euros, a factures de l'exercici de 2007. 

L'anàlisi de la informació facilitada i dels procediments alternatius practicats per a 
verificar la correcció del saldo per a cobrar de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge per la gestió del patrimoni, permet concloure que, a pesar que la 
informació subministrada ha sigut rellevant, no ha sigut suficient per a conciliar els 
registres comptables de l'Institut; circumstància que ha limitat l'abast de la fiscalització. 
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6.7 Les despeses de capital per reparació del patrimoni 

Tal i com s'indica en l'apartat 6.6 de l'Informe, les despeses suplides de capital per 
reparacions en l'exercici de 2008 han ascendit a 10.887.871 euros; cosa que ha significat 
una reducció del 47,1% respecte a l'exercici de 2007, en què les dites despeses 
ascendiren a 20.573.849 euros. 

Les despeses suplides de capital per reparacions d'immobles gestionats pel Centre de 
Gestió d'Habitatge Públic de l'IVHSA, es generen principalment per dues vies: 

- En els supòsits en què un adjudicatari, o algun dels veïns, sol·licita la reparació 
d'un immoble o el condicionament d'elements comuns d'un grup d'habitatges. 

- Quan internament es sol·licita la reparació o el condicionament d'immobles o 
elements comuns d'un grup d'habitatges (normalment amb la finalitat d'adequar 
l'habitabilitat de l'immoble per a una segona adjudicació), o el condicionament 
d'un element comú. 

La distribució de les despeses suplides de capital per les reparacions realitzades en els 
grups d'habitatges integrants del patrimoni de la Generalitat, ordenada segons el volum 
de despeses, es mostra en el detall següent: 

 

Grups d'habitatges 
Nombre de 

factures 
Total despeses i 

reparacions 
 037069 Barri del Carme 482 3.307.859 
 030924 Santa Pola 75 habitatges 47 767.145 
 460047 Baladre I 46 719.774 
 030001 José Antonio 287 565.071 
 460921 Accés Ademús 181 323.542 
 030920 Almoradí 74 habitatges 32 237.359 
 460915 Carcaixent 78 habitatges 19 214.137 
 030802 Los Palmerales 38 155.501 
 030913 Crevillent 98 habitatges 38 155.223 
 039100 Grup Tafalera 40 habitatges 3 148.675 
 460046 Vicente Mortes 8 142.092 
 030907 Llomes de Garbinet 92 124.945 
 460052 96 habitatges a Paterna 15 119.120 
 030912 Montfort 40 habitatges 32 111.155 
 030040 J. Antonio -INV-  13 110.974 
 128600 Reallotjaments Santa Cruz de Tenerife 11 109.490 
 030831 Dénia 50 habitatges 12 108.069 
 120919 Sant Llorenç 161 habitatges 44 101.321 
Resta de grups d'habitatges i d'altres habitatges 1.311 3.366.419 

Total reparacions per grups d'habitatges 2.711 10.887.871 

Quadre 25 
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Del quadre anterior es desprén que la despesa de reparacions de l'exercici de 2008 s'ha 
concentrat principalment en el grup d'habitatges "Barri del Carme" d'Alacant i en els 
grups d'habitatges "Pablo Iglesias" de Santa Pola, "Baladre I" de Sagunt, "José Antonio" 
d'Alacant i "Accés Ademús" de Burjassot, amb una despesa conjunta que representa el 
52,2% del total de les reparacions de l'exercici. 

El total facturat en 2008 pels distints proveïdors-contractistes de reparacions de 
patrimoni, ha ascendit a 10.887.871 euros, distribuïts en 2.711 factures. S'ha comprovat 
que el 98,8% de les dites reparacions no ha superat els 30.000 euros (que és el límit del 
contracte menor d'obres establit en l'article 121 de la LCAP, i que en l'article 122.3 de la 
LCSP s'ha elevat a 50.000 euros); raó per la qual han sigut adjudicades d'acord amb el 
procediment establit en l'article 56 de la LCAP o en l'article 95 de la LCSP. 

S'ha analitzat la facturació dels principals proveïdors de l'Institut, per reparacions 
d'immobles i condicionament d'elements comuns del patrimoni de promoció pública 
d’Habitatge de la Generalitat en els exercicis de 2007 i 2008. Una vegada fet això, es 
poden formular les següents conclusions d'interés: 

- Un total de divuit proveïdors-contractistes de reparacions de patrimoni 
absorbeixen el 82,9% del total de la inversió de l'exercici de 2008; percentatge 
inferior al de l'exercici de 2007, en què va ser del 91,5% del total de la inversió 
de l'exercici. 

- En l'exercici de 2008 hi ha hagut dos proveïdors-contractistes la facturació dels 
quals ha superat el milió d'euros; encara que s'ha de fer constar que el seu 
nombre s'ha reduït de forma notable respecte a l'exercici de 2007, en què foren 
nou els proveïdors contractistes que superaren la dita xifra. 

- S'ha comprovat l'existència d'un mateix administrador, o de vincles familiars 
entre els administradors, en sis dels principals proveïdors de l'Institut. L'IVHSA 
hauria de tenir en compte aquesta circumstància, a fi que això no signifique una 
limitació de la concurrència efectiva en els procediments de selecció que 
requerisquen la sol·licitud d'ofertes a distints proveïdors. 

En relació amb l’última de les circumstàncies citades, l’Institut indica en l’escrit 
d’al·legacions a aquest Informe que les bases de selecció per a formar part de la borsa 
de contractistes publicades en el DOCV de 27 d’abril de 2009, recullen una limitació a 
la presentació d’empreses vinculades. L’aplicació d’aquesta previsió es revisarà, si 
escau, en l’Informe corresponent a l’exercici de 2009. 

6.8 Contractació de patrimoni 

L'Institut té encomanada la gestió del patrimoni immobiliari de la Generalitat, raó per la 
qual s'entén que l'IVHSA actua com a agent de la Generalitat en matèria contractual; per 
tant, s'ha d'ajustar en els seus procediments de contractació, íntegrament, al que es 
disposa en la legislació que regula els contractes del sector públic. 
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En aqueix sentit, s'ha de destacar que l'article 2 del Decret 118/1988, de 29 de juliol, 
assenyala que l'exercici de les facultats de gestió i administració, en relació amb el 
patrimoni de promoció pública d’Habitatge, s'efectuarà en nom i representació de la 
Generalitat, com a titular del patrimoni mencionat. 

En fiscalitzacions corresponents a exercicis anteriors, en la relació de contractes que 
proporcionava l'Institut no s'incloïa l'activitat contractual derivada de la gestió del 
patrimoni immobiliari de la Generalitat. Aquesta circumstància no s'ha produït en 
l'exercici de 2008, puix que l'Institut ha millorat la informació subministrada i hi ha 
inclòs els contractes adjudicats que deriven de la gestió del patrimoni immobiliari de la 
Generalitat, que comprén vuitanta-cinc expedients de contractació: setanta-un d'aquests 
han sigut adjudicats de forma directa, dotze expedients han sigut adjudicats pel 
procediment negociat sense publicitat i dos, per mitjà de concurs. 

Pel que fa als setanta-un expedients adjudicats de forma directa, podem ressaltar que la 
major part dels supòsits se'n refereix a reparacions d'habitatges per a una segona 
adjudicació, per un import inferior als límits prevists en l'article 95 de la LCAP i en 
l'article 122 de la LCSP, en els quals expedients es poden formalitzar contractes menors. 
Cal manifestar que, en la revisió efectuada, no ha quedat acreditat que l'Institut hagués 
valorat la possibilitat de promoure expedients de contractació d'obres més amplis, en els 
quals s'acudís a sistemes de selecció més objectius i que permetessen la consecució 
d'una gestió més econòmica. 

En la fiscalització dels expedients de contractació adjudicats per procediments negociats 
sense publicitat, s'han posat de manifest les següents circumstàncies que interessa 
ressaltar: 

- En la realització d'obres de reparació de vuit blocs que engloben seixanta-quatre 
habitatges del grup d'habitatges 037069, "Barri del Carme" d'Alacant, i 
d'adequació de zones comunes, en lloc de promoure un únic expedient de 
contractació, s'han realitzat nou expedients a diferents contractistes, per import 
d'1.971.782 euros, sense que existisca cap document que justifique aquesta 
opció; en comptes d'haver promogut un únic expedient de contractació, amb la 
finalitat d'aconseguir un millor preu. 

- Els nou expedients de realització d'obres en el grup d'habitatges 037069, "Barri 
del Carme" d'Alacant, han sigut adjudicats pel procediment negociat sense 
publicitat, per raons d'urgència que no estan suficientment acreditades en els 
expedients administratius citats; sobretot si tenim en compte que no es tracta 
d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació. 

- Amb l'excepció de l'expedient A-OBP-08/540, "Adequació de zones comunes 
del barri del Carme" (en el qual existeix una proposta de resolució de 
l'adjudicació subscrita pel gerent de l'IVHSA i una resolució de l'adjudicació 
signada pel conseller delegat del Consell d'Administració de l'IVHSA), en la 
resta d'expedients solament consta la proposta de contractació subscrita pel cap 
del departament de conservació, director del Centre de Gestió d'Habitatge Públic 
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i gerent de l'IVHSA, juntament amb les ofertes presentades i el contracte signat 
pel gerent de l'Institut i el contractista adjudicatari. 

En la fiscalització realitzada en aquest apartat de la gestió de l'IVHSA, s'han revisat els 
expedients corresponents als dos contractes adjudicats per concurs i no s'hi ha observat 
cap circumstància que haja de ser ressaltada. 

Al marge de l'anàlisi dels expedients inclosos en la llista proporcionada per l'Institut, 
s'ha comprovat que, en relació amb el grup d'habitatges 037069,"Barri del Carme" 
d'Alacant, hi ha hagut despeses per obres de reparació i conservació per un import 
addicional d'1.336.077 euros. Després d'analitzar una mostra representativa de les dites 
factures, s'ha comprovat que en determinats casos hi ha coincidència en el contractista i 
en l'objecte; cosa que podria indicar un fraccionament indegut de l'objecte del contracte. 

A més de les despeses corresponents al grup d'habitatges citat en el paràgraf anterior, 
hem analitzat una mostra de despeses de reparació i conservació corresponent a uns 
altres grups d'habitatges, el detall de les quals és el següent. 

 

Grup d'habitatges 
Nombre de 

factures 
Despeses de 
reparacions 

030924 Santa Pola 75 habitatges 47 767.145 

460047 Baladre I 46 719.774 

030001 José Antonio 287 565.071 

460921 Accés Ademús 181 323.542 

030920 Almoradí 74 habitatges 32 237.359 

460915 Carcaixent 78 habitatges 19 214.137 

039100 Grup Tafalera. 40 habitatges 3 148.675 

460046 Vicente Mortes 8 142.092 

030040 J. Antonio -INV-  13 110.974 

60044 Mare de Déu de Betlem 8 82.410 

Total 644 3.311.179 

Quadre 26 
 

A partir de l'anàlisi d'aquestes factures, s'ha comprovat que, en determinats casos, hi ha 
coincidència de contractista i objecte, que calia haver contractat pels procediments 
legals de licitació. Es poden destacar les incidències següents: 

- Les despeses de reparació i conservació del grup d'habitatges 030924, "Santa 
Pola 75 habitatges", es materialitzaren en quaranta-set factures, trenta quatre de 
les quals –per un import de 734.893 euros– corresponen a adjudicacions directes 
fetes a un mateix contractista. També s'ha comprovat que catorze de les dites 
factures, per un import conjunt de 392.411 euros, tenen el mateix objecte 
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contractual, idèntic pressupost adjunt i acta de recepció de 2 d'octubre de 2008. 
Un segon grup de setze factures, per un import conjunt de 337.663 euros, tenen 
el mateix objecte contractual. 

- Un dels casos analitzats, en el grup d'habitatges 46.0921, "Accés Ademús", 
correspon a deu factures suportades per adjudicacions directes al mateix 
contractista i pel mateix concepte: "Treball de neteja i manteniment jardins al 
barri de la Coma de Paterna", per un import conjunt de 89.793 euros. 

- En el grup d'habitatges 460915, "Carcaixent 78 habitatges", s'ha comprovat 
l'existència de sis expedients de contractació adjudicats directament al mateix 
contractista per un import individual de 21.519 euros i un import conjunt de 
129.113 euros, amb el mateix objecte de contractació en tots els casos. 

- En el grup d'habitatges 460046, "Vicente Mortes", s'ha comprovat l'existència de 
quatre expedients de contractació adjudicats directament al mateix contractista 
per un import conjunt de 132.796 euros, per les obres de l'arxiu de l'IVHSA, i 
que realment són parts d'un mateix objecte contractual. 

Per acabar, en la fiscalització s'ha posat de manifest l'existència de dos expedients 
d'enriquiment injust per sengles imports d’1.509.359 euros i 1.448.496 euros, aprovats 
pel gerent de l'IVHSA amb data 2 de gener de 2008. 

Es tracta d'obres de reparació i conservació del patrimoni d'habitatges de promoció 
pública de la Generalitat efectuades en el primer semestre de 2007 que no han seguit els 
procediments habituals de contractació, i que han sigut regularitzades per mitjà dels 
citats expedients. 

Cal manifestar que, a l'objecte de racionalitzar les adjudicacions de les obres de 
reparació i conservació dels habitatges de la Generalitat gestionats per l'IVHSA (i 
seguint les recomanacions de la Sindicatura per a esmenar deficiències com les 
assenyalades amb anterioritat), en data 27 d'abril de 2009 es van publicar en el DOCV 
dos procediments de selecció per a formar part de la borsa de contractistes de l'IVHSA 
(per a l'execució d'obres subjectes a contractació menor i del seu protocol d'actuació i 
condicions contractuals), un per a la província d'Alacant i un altre per les províncies de 
Castelló i València. 

En les bases reguladores dels procediments de selecció aprovades el 6 d'abril de 2009 
pel gerent de l'IVHSA i pel conseller delegat del Consell d'Administració de l'IVHSA, 
s'estableix –entre altres qüestions– un període de vigència de tres anys, el nombre 
màxim d'empreses en la borsa, els criteris de selecció i el sistema de repartiment, el qual 
funcionarà de manera rotatòria i per compensacions, per evitar desequilibris econòmics 
entre els contractistes. 

No obstant això, en les dites bases s'estableix que l'IVHSA podrà adjudicar i contractar 
obres que estiguen dins de les quanties establides com a contractació menor a uns altres 
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contractistes que no estiguen inclosos dins de la borsa, quan per criteris d'oportunitat o 
conveniència això siga adequat per als interessos de l'Institut. 
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7. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe s'han assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les quals els 
responsables de l'Institut han d'adoptar mesures correctores, per evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions que vénen a continuació. Prèviament 
destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per 
l'Institut. 

En aquest sentit, mitjançant un escrit del síndic major de 30 d'abril de 2009 dirigit al 
gerent de l'IVHSA, es va sol·licitar informació sobre les mesures adoptades o que 
pensaven adoptar per a esmenar les incidències assenyalades en l'informe de 
fiscalització de l'exercici de 2007. 

Amb data 8 de juliol de 2009, tingué entrada en aquesta Sindicatura de Comptes un 
escrit del gerent de l'Institut en el qual feia diverses consideracions sobre les mesures 
adoptades en relació amb les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes 
en el seu informe de fiscalització de l'exercici de 2007. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha fet una anàlisi i un seguiment del grau de 
compliment de les conclusions i recomanacions assenyalades en l'informe de 
fiscalització de l'exercici de 2007; se'n mostra el resultat en els apartats a) i b) següents. 

a) Durant l'exercici de 2008 s'han atés les següents recomanacions realitzades en 
informes anteriors: 

a.1) L'Institut ha centralitzat en la Direcció de Contractació la gestió de les 
diferents fases de cada un dels procediments de contractació promoguts 
per altres departaments. 

a.2) L’Institut, a fi de garantir una concurrència efectiva i amb això una 
gestió més eficient i econòmica, ha promogut els corresponents 
concursos d’aquells expedients de subministraments previsibles a l’inici 
de l’exercici i homogenis en el seu objecte. 

a.3) L'Institut ha adoptat les mesures per a suportar documentalment les 
transferències de l’epígraf d’existències al de l’immobilitzat material. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d'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. 

- 376 - 



Grup IVHSA. Institut Valencià d'Habitatge, S.A. Exercici de 2008 

b.2) L'Institut ha d'homogeneïtzar el règim de signatures per a la disposició 
de fons dels comptes corrents que té oberts en diverses entitats 
financeres, procurant que totes siguen mancomunades i evitant que hi 
haja comptes corrents en els quals es puga disposar d'importants sumes 
de diners només amb la signatura del gerent. 

b.3) En els procediments de selecció de personal, tant per a ocupar llocs de 
treball amb caràcter definitiu, com si es tracta de llocs de 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 per a fer-ne la 
comptabilitat, el departament de recursos humans de l'Institut hauria de 
salvaguardar la nòmina, regularitzant les possibles incidències i canvis 
en la nòmina següent i fent-ne prèviament la comunicació al departament 
de comptabilitat. 

b.5) L'Entitat ha d'establir un manual de procediments administratius en 
matèria de contractació, en el qual es sistematitzen els aspectes tècnics, 
jurídics, economicofinancers i de control intern implícits en aquesta 
activitat. De manera especial, cal establir uns procediments de control 
que garantisquen l'existència de finançament suficient, abans de licitar 
cada un dels seus expedients de contractació. 

b.6) L'Institut hauria de dotar-se dels mitjans necessaris per a poder efectuar 
la supervisió i el seguiment periòdics de la gestió i de les activitats 
realitzades per les societats mercantils del Grup IVHSA. Aquesta 
supervisió i seguiment, des del punt de vista del control intern, hauria 
d'observar una adequada segregació de funcions. 

b.7) En relació amb l'elevat saldo pendent de cobrament de la Conselleria 
d'Educació, es considera necessari que l'Institut promoga totes les 
actuacions que estiguen al seu abast per tal de regularitzar la tramitació 
de les certificacions pendents d'emetre, i liquidar el deute en la seua 
totalitat. 

b.8) Vist que l'Institut es troba immers en diversos litigis i procediments 
judicials, dels quals podrien derivar responsabilitats, l'Institut ha de 
valorar la possibilitat de formalitzar algun tipus de provisió per a cobrir-
les. 

b.9) Pel que fa a l'àmbit del control intern en la gestió de l'immobilitzat, 
l'Institut ha de promoure uns mecanismes efectius de control, en relació 
amb la ubicació física dels immobilitzats que integren l'inventari de béns. 
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b.10) En els expedients de contractes d'obres, cal acreditar les raons que hagen 
determinat la iniciació dels expedients, i en els supòsits en què es 
formalitzen modificacions als contractes, l'Institut ha d'actuar amb major 
rigor, a l'objecte de procurar que aquestes circumstàncies no es 
produïsquen en exercicis futurs. 

b.11) L'Institut ha de procedir amb més rigor a l'hora de calcular les dotacions 
a les provisions que efectua en l'epígraf d'"Immobilitzacions financeres", 
ajustant-se als resultats obtinguts per les diverses empreses del Grup 
IVHSA en les quals té participació. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici de 2008. 

c.1) Quant a l'inventari del patrimoni de la Generalitat, l'Institut ha d'establir 
uns mecanismes de control que permeten verificar la integritat dels béns 
existents, així com la conciliació de l'inventari actual amb l'inventari 
inicialment donat en gestió i detallat en l'annex de l'Ordre de 2 de 
novembre de 1988. 

c.2) Les despeses suplides de capital per a la realització d'obres de reparació i 
conservació dels habitatges que integren el patrimoni de promoció 
pública de la Generalitat, s'han d'ajustar als límits determinats pels 
crèdits assignats a aqueixa finalitat en els pressuposts de la Conselleria 
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 

c.3) La Direcció de Contractació de l'Institut ha d’implementar adequadament 
la borsa de contractistes recentment constituïda, a fi d’evitar l’existència 
del mateix administrador i vincles familiars en els administradors de les 
empreses que concorren a una mateixa contractació, a fi d’assegurar la 
necessària concurrència que estableix la LCSP. 

c.4) Tota despesa en matèria d'obres de reparació del patrimoni de la 
Generalitat, ha de seguir un procediment de contractació conforme a la 
legislació vigent i a les directrius internes, a fi d'evitar l'existència de 
posteriors expedients d'enriquiment injust. 

 

 


