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1. OBJECTIUS 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d'Actuació de 2012, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els epígrafs “Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat material”, 
“Inversions immobiliàries”, “Inversions en empreses del grup i associades a llarg 
termini”, “Existències”, “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar” i “D’altres 
despeses d’explotació”, aplegats en els comptes anuals de l’exercici de 2011 del Grup 
IVHSA es presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables aplicables, 
així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics 
durant l’esmentat exercici en relació amb les àrees fiscalitzades. 

La fiscalització ha comprés també la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l’IVHSA relacionats amb els epígrafs citats. En els 
diferents apartats d'aquest Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de ser 
objecte d'atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Societat. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ  

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 (societat dominant) i la memòria consolidada, corresponents a l'exercici 
anual terminat el 31 de desembre de 2011, 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 27 de 
març de 2012, sense que a la data d’elaboració del present Informe (setembre de 2012) 
tinguem evidència que la Junta General d'Accionistes els haja aprovats. Els comptes 
anuals consolidats han sigut presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat (IGG) –conformement a la normativa aplicable– el 
29 de juny de 2012, juntament amb l'informe d'auditoria. 

El dit informe d'auditoria –obligatori segons la legislació mercantil–, és al mateix temps 
el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent allò que estableix la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG amb la col·laboració 
d’una firma privada d’auditoria.  

Aquest informe emet una opinió amb cinc advertiments per limitacions a l'abast, un 
advertiment per incompliment de principis comptables i tres paràgrafs d’èmfasi. Les 
limitacions a l’abast es refereixen als fets següents: manca de conciliació amb els saldos 
deutors i creditors mantinguts amb la Generalitat; falta d’informació dels assessors 
jurídics; falta de presentació d’un estat de fluxos d’efectiu consolidat, falta de disposició 
dels comptes anuals signats per tots els administradors d’una de les societats 
participades i dels comptes anuals signats per tots els administradors d’una de les 
societats participades. L’advertiment per incompliment de principis comptables es 
refereix a no haver computat una provisió per a altres responsabilitats derivada de 
l’expedient de regulació d’ocupació, per un import de 7.000.000 d’euros. Finalment, els 
tres paràgrafs d’èmfasi corresponen al fons de maniobra negatiu de la societat dominant 
per un import de 15.965.690 euros i al fet d’estar la societat dominant en el supòsit de 
dissolució considerat en l’article 363 de l’LSC i l’elaboració d’un Pla de Sanejament per 
part de la societat dominant, que preveu la seua reestructuració mitjançant un expedient 
de regulació d’ocupació. 

De conformitat amb els objectius descrits en l'apartat 1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar l’aplicació adequada de la normativa comptable i de gestió, 
relacionada amb les despeses i inversions registrades pel Grup IVHSA en l’exercici de 
2011 en els epígrafs “Immobilitzat intangible”, “Immobilitzat material”, “Inversions 
immobiliàries”, “Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini”, 
“Existències”, “Creditors comercials i d’altres comptes per pagar” i “D’altres despeses 
d’explotació”, i a comprovar que la formalització i la presentació dels comptes anuals 
han sigut adequades. El treball de fiscalització s’ha realitzat bàsicament sobre els 
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comptes de la societat dominant, IVHSA, atesa la importància de les seues xifres en el 
conjunt del Grup. 

Així mateix, hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions expressades 
en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

D'acord amb tot això, hem realitzat les proves d'auditoria financera considerades 
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 normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització 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. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 2.1, aquesta Sindicatura ha revisat el compliment, per 
part del Grup IVHSA, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i l’activitat 
contractual, en relació amb les àrees fiscalitzades durant l'exercici acabat el 31 de 
desembre de 2011. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en les normes següents: 

General-pressupostàries 

- Llei de la Generalitat 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts per a l'exercici 
de 2011. 

- Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d'Organització de la Generalitat. 

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

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

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

- 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. 
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Pròpies del Grup 

- Llei 12/2004, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, reguladora del règim 
jurídic de l’IVHSA en el seu article 103. 

- 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, 
SA; modificat pel Decret 45/1999, de 23 de març, i el Decret 105/2004, de 25 de 
juny. 

De contractació 

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

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 d’octubre; 
 31/2007, de 30 d’octubre i 29/1998, de 13 de juliol. 

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

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

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

- Reial Decret 817/2009, de 20 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

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

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

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 
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- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de 
dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

Comptabilitat 

- Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, per mitjà del qual s'aproven les 
normes per a formular els comptes anuals consolidats i es modifica el Pla 
General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, 
aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre. 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

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

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

- 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. 

- 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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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 2.1, s'han posat de 
manifest els fets o les circumstàncies indicats en els paràgrafs següents que afecten de 
forma significativa l'adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables 
aplicables i la presentació dels comptes anuals. 

a) A la data de realització d’aquest treball (juliol de 2012), el principi d’empresa en 
funcionament es podria trobar afectat per l’aplicació de les previsions 
contingudes en el Pla de Sanejament i en el Pla Estratègic de Racionalització i 
Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Comunitat 
Valenciana que comentem en l’apartat 5.1.1 d’aquest Informe. No hem pogut 
estimar el seu impacte en la situació de la Societat i les seues societats 
dependents. La memòria no informa prou sobre aquests fets. 

b) Igual que en exercicis anteriors, no hem pogut conciliar els saldos deutors i 
creditors mantinguts amb la Generalitat que mostrem en el quadre 3 de l’apartat 
5.1.1 amb la seua comptabilitat, raó per la qual n’hem sol·licitat la informació a 
les conselleries d’Educació i d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, sense 
obtenir-ne la confirmació per part d’aquesta última. Aquesta circumstància 
limita l’abast del treball realitzat en la comprovació dels referits saldos deutors i 
creditors. 

c) A fi de comprovar l’existència de responsabilitats per part de l’IVHSA i avaluar 
la seua importància relativa, hem sol·licitat informació als assessors jurídics de 
la Societat, i no hem obtingut informació d’un d’aquests. De la informació 
obtinguda del Departament Jurídic  de la Societat i de l’Advocacia de la 
Generalitat, es desprén l’existència de nombroses contingències, el desenllaç de 
les quals i el consegüent efecte en els comptes anuals no ha sigut estimat per la 
Societat. Aquestes circumstàncies limiten l’abast del treball de verificació de 
l’adequat compliment de la  norma 15ª de reconeixement i valoració del PGC 
relativa a provisions i contingències. 

 A 31 de desembre de 2011, la memòria consolidada no informa de les 
contingències que pogueren derivar dels referits procediments judicials i el 
balanç del Grup IVHSA no recull la provisió per a les responsabilitats que se’n 
pogueren derivar en el cas d’existir passius contingents (apartat 5.1.1). 

d) No hem pogut confirmar la racionalitat de la informació continguda en la nota 
37 de la memòria consolidada relativa a la informació preceptiva sobre els 
ajornaments de pagament a proveïdors prevista en la disposició addicional 
tercera de la Llei 15/2010. Aquesta limitació a l’abast es deguda al fet que 
l’IVHSA no ha pogut facilitar a aquesta Sindicatura els fitxers que van servir de 
base per a determinar l’import conjunt dels saldos creditors que a 31 de 
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desembre de  2011, acumulaven un ajornament superior al legal per 62.841.571 
euros (apartat 5.1.1). 

e) Tal com indiquem en l’apartat 5.2.5, per a una adequada valoració del saldo  
d’”Existències” al tancament de l’exercici, l’IVHSA hauria d’haver estimat el 
valor net de realització de la totalitat d’elements registrats en aquest epígraf per 
a, si escau, determinar la correcció valorativa corresponent, tal com estableix la 
norma de registre i valoració 10ª del PGC. 

f) Al tancament de l’exercici de 2011, es troben en l’actiu despeses en concepte 
d’honoraris de redacció de projectes, estudis i d’altres despeses, per un import 
d’11.003.067 euros, 10.804.440 dels quals han sigut registrats en “Existències” i 
198.627 euros en “Immobilitzat material en curs”. Aquestes despeses han sigut 
imputades a promocions, les obres de les quals no s’han iniciat i no està previst  
que es realitzen i hi ha dubtes raonables sobre la seua recuperació futura. Per 
tant, el valor net realitzable d’aquestes promocions es troba condicionat a les 
decisions que finalment adopte la Societat tal i com indiquem en l’apartat 5.2.5. 

g) Com a resultat del treball realitzat en la revisió de l’epígraf “Creditors 
comercials i altres comptes per pagar”, cal indicar que no hem pogut verificar la 
racionalitat dels saldos mantinguts amb alguns dels proveïdors i creditors 
revisats, per un import conjunt de 12.556.852 euros, en no haver rebut cap 
resposta la sol·licitud de confirmació de saldos o no haver disposat de les 
respectives conciliacions, o no haver obtingut evidència suficient mitjançant 
procediments alternatius, tal com indiquem en l’apartat 5.2.6. 

A més a més, tot seguit indiquem els aspectes d’interès posats de manifest en el curs de 
la fiscalització efectuada: 

a) A 31 de desembre de 2011, el patrimoni net consolidat del grup IVHSA ha 
disminuït en un 186,5%, passant de 16.618.233 euros a un import negatiu de 
14.370.787 euros. Al mateix temps, els fons propis consolidats han experimentat 
una reducció del 71,8%, i ha passat d’un import negatiu de 38.722.433 euros a 
un import negatiu de 66.539.630 euros, igual que els fons propis de la societat 
dominant. Per tant, l’IVHSA es troba en el supòsit de dissolució societària 
previst en l’article 363.1 e de la Llei de Societats de Capital. 

 Quant això, la nota 2 c de la memòria consolidada indica que l’IVHSA compta 
amb el suport financer de la Generalitat, i la proposta del Consell 
d’Administració és l’ampliació de capital mitjançant una compensació de crèdits 
per a restablir l’equilibri patrimonial, per la qual cosa els comptes s’han 
presentat basant-se en el principi d’empresa en funcionament. 

 En aquest sentit, per Acord del Consell de 23 de desembre de 2011, constituït en 
Junta General, es va aprovar una ampliació de capital mitjançant l’aportació de 
béns immobles de la Generalitat per un import de 4.352.587 euros. Aquesta 
ampliació no ha sigut comptabilitzada al tancament de l’exercici, ja que està 
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pendent d’escripturar, elevar a públic i, per tant, d’inscriure en el Registre 
Mercantil. Posteriorment, el Consell d’Administració de l’IVHSA, en la sessió 
de 25 de maig de 2012, va acordar proposar a la Junta General una reducció i 
augment simultani del capital social mitjançant compensació de crèdits, per un 
import de 33.094.265 euros, a fi de restablir l’equilibri economicopatrimonial. 

b) En la nota 35 de la memòria s’informa que en aplicació del que disposa l’article 
7 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, el Consell 
d’Administració de l’IVHSA, en la sessió efectuada el 13 de desembre de 2011, 
va autoritzar l’inici dels tràmits i estudis necessaris per a elaborar un Pla de 
Sanejament, entre les mesures d’ajust del qual està previst la reestructuració de 
la Societat aplicant un expedient de regulació d’ocupació (ERO). 

 A 31 de desembre de 2011, la Societat no ha reconegut comptablement els 
passius contingents per les obligacions de pagament derivades de l’execució del 
referit expedient, el finançament del qual està previst que s’efectue a càrrec dels 
pressuposts de la Generalitat. Les obligacions derivades del referit ERO han 
sigut quantificades per la Societat en maig de 2012 en 6.469.900 euros, mentre 
que el seu finançament ha sigut aprovat per l’Acord del Consell de 27 d’abril de 
2012, pel qual es crea una línia de subvenció específica per un import de 
7.000.000 d’euros. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 2.2, s'han detectat 
durant l’exercici de 2011 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) En la major part dels contractes revisats en les diverses àrees incloses en l’abast 
d’aquesta fiscalització, hem observat un incompliment dels terminis contractuals 
i uns ajornaments superiors al termini legal establit en la Llei 3/2004. 

b) L’adjudicació del contracte CTAP-11/129, que analitzem en l’apartat 6.6.1 no ha 
sigut sotmesa als principis prevists en l’article 175 de l’LCSP i no ha sigut 
inscrit en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

c) Com a resultat de la revisió efectuada sobre els contractes menors formalitzats 
per l’IVHSA, entenem que en quinze casos s’ha produït un fraccionament de 
l’objecte del contracte que incompleix el que disposa l’article 74.2 de l’LCSP i 
els articles 174 i 175 d’aquesta Llei, tal com indiquem en l’apartat 6.6.3. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte de la societat dominant 

L'Institut Valencià d'Habitatge, S.A. es va constituir pel Decret 61/1987, d'11 de maig, 
del Consell de la Generalitat, com una empresa pública dependent de la Conselleria 
d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, per a dur a terme la política d'habitatge de la 
Generalitat, amb forma de societat anònima, l’accionista únic de la qual és la 
Generalitat. Actualment aquesta Societat està adscrita a la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

L'objecte social de l'IVHSA està constituït per les activitats següents: la rehabilitació i 
promoció d'habitatges, en especial les de protecció oficial, tant públiques com privades; 
l'adquisició i alienació de sòl; la promoció, gestió i execució d'activitats urbanístiques, 
en general, així com de totes aquelles activitats complementàries, accessòries i auxiliars 
siguen necessàries per a realitzar-les. 

El Consell de la Generalitat encomana a l’Institut, mitjançant el Decret 118/1988, de 29 
de juliol, la gestió i l’administració del patrimoni d’habitatges de promoció pública 
pertanyents a la Generalitat, la titularitat dels quals no transmet i que se’n detalla 
l’inventari en l’Ordre de 2 de novembre de 1988. Al seu torn, mitjançant el Decret 
35/1988, de 21 de març, es regulen els convenis de gestió que se celebren entre la 
Generalitat i la Societat en matèria d’execució d’obres, redacció de projectes, direcció 
d’obres i contractació de serveis i subministraments, necessaris per al desenvolupament 
de les activitats anteriors. 

Per mitjà de l’Acord del Govern Valencià de 23 de març de 1999, s’amplia l’objecte 
social de l’Institut a fi que puga subscriure convenis a l’empara del que disposa l’article 
5 de la Llei 3/1996, de Mesures de Gestió i Organització de la Generalitat, amb 
l’autorització prèvia del Govern Valencià, per a facilitar el finançament i la construcció 
d’infraestructures públiques de titularitat de la Generalitat, de manera especial, pel que 
fa a la Conselleria d’Educació per a construir centres docents públics. 

Els estatuts actualitzats de la Societat s’aproven amb data 25 de juny de 2004 pel Decret 
105/2004 del Consell, per a unificar el contingut de tots els acords de modificació 
estatutària adoptats pel Consell, tant com a Junta General de la Societat com mitjançant 
la promulgació de decrets. 

4.2 Estructura del Grup i d’altres societats participades 

El grup de societats –a l’únic efecte de la consolidació dels comptes– està format per 
l’IVHSA, com a societat dominant, i les seues societats dependents, tal com estableix la 
normativa comptable d’aplicació, fonamentalment el Codi de Comerç, el Pla General de 
Comptabilitat i les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats. L’article 
1 d’aquestes normes, defineix la societat dominant com aquella que exerceix o pot 



Grup Institut Valencià de l’Habitatge, S.A. Exercici de 2011 

- 459 - 
 

exercir, directa o indirectament, el control sobre altres, entenent el control com la 
direcció de les polítiques financeres i d’explotació d’una entitat. 

A més de les societats dependents, hi ha d’altres societats que intervenen en la 
consolidació, com ara les societats multigrup i les societats associades definides, 
respectivament, en els articles 4 i 5 de les normes de consolidació. 

El conjunt consolidable està format per les societats del grup que consoliden pel mètode 
d’integració global, les societats multigrup que consoliden pel mètode d’integració 
proporcional. Per la seua part, les societats associades consoliden pel mètode de posada 
en equivalència. 

El perímetre de consolidació està format per les societats que formen el conjunt 
consolidable i les societats que consoliden pel mètode de la posada en equivalència. 

L’IVHSA, com a societat dominant del grup, està subjecte a l’obligació de formular 
comptes anuals consolidats, tal com estableix l’article 42 del Codi de Comerç. A 
continuació detallem les empreses que formen part del perímetre de consolidació de 
l’IVHSA. 

Societats dependents 

A 31 de desembre de 2011, l’única societat dependent de l’IVHSA és 
Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, S.L. 

En virtut de l’article 5.2 del TRLHPGV, aquesta societat té la consideració d’empresa 
de la Generalitat, ja que mitjançant l’IVHSA, té una participació majoritària en el seu 
capital social. Per tant, està subjecta al règim de comptabilitat pública i a la consegüent 
rendició de comptes en aquesta Sindicatura de Comptes a través de l’IGG. 

Societats multigrup 

Tan sols a l’efecte de consolidació de comptes, són societats multigrup aquelles 
societats no incloses com a societats dependents que són gestionades per una o diverses 
societats del grup amb altra o altres persones alienes, i exercir el control conjunt. A tal 
efecte, la norma 20ª de registre i valoració del PGC defineix els negocis conjunts per 
dues o més persones físiques o jurídiques. 

En el quadre següent es mostren les societats multigrup participades per l’IVHSA, que 
consoliden mitjançant el mètode d’integració proporcional. 
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Denominació de la societat Part. 
Capital 
social 

Copartícip 

Tarea, Promotora Valenci. de Vivienda, S.L. 49,0% 600.000 Ortiz Desarrollos Urbanos, S.L. 

Horizonte Castellón 3000, S.L. 49,0% 600.000 Gesturbe, S.L. 

Iniciativas y Promociones de Viv. 
Valencianas, S.L. 

31,1% 8.069.000 Llanera, S.A. 

    

Quadre 1 

A 31 de desembre de 2011, la societat participada Tarea Promotora de Viviendas, S.L. 
es trobava en el supòsit de dissolució previst en l’article 363.1 de l’LSC, ja que el seu 
patrimoni net pujava a un import negatiu de 3.790 euros. En aquest sentit, mitjançant 
l’Acord de la Junta General de 19 de juny de 2012, es va aprovar una reducció de 
capital per un import de 600.000 euros i una ampliació per compensació de crèdits de 
153.000 euros, mantenint-se els percentatges de participació anteriors i restablint 
l’equilibri economicopatrimonial. 

El 15 de novembre de 2010 la Junta General de la societat Servicios Urbanísticos y 
Viviendas de Burriana, S.L. va acordar la seua dissolució i liquidació. Aquest Acord ha 
sigut elevat a públic el 21 de gener de 2011. 

El 22 de març de 2012, la Junta General de Horizonte Castellón 3000, S.L. va acordar la 
dissolució i la liquidació de la societat. 

Societats associades 

A l’únic efecte de la consolidació de comptes, tindran consideració de societats 
associades aquelles en què alguna o diverses societats del grup exercisquen una 
influència significativa en seua gestió, tal com estableix l’article 5 de les normes per a 
formular els comptes anuals consolidats. 

A 31 de desembre de 2011, l’IVHSA participa de les següents societats associades, que 
es consoliden pel mètode de posada en equivalència. 

 

Denominació de la societat Part. 
Capital 
social 

Copartícip 

Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. 50,0% 17.500.000 Aumsa  

Gestión Mixta Viv. Sociales Alboraya, S.L. 40,0% 460.200 EGUS Alboraya SA 

Quadre 2 

Per Acord de la Junta General de 28 de juny de 2012, la societat Gestión Mixta Viv. 
Sociales Alboraya, S.L., s’ha dissolt. 
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4.3 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L’informe de gestió consolidat i l’informe de gestió de l’IVHSA no contenen una 
exposició de l’evolució de l’activitat i la situació de la Societat, contravenint així el que 
disposa l’article 262 de l’LSC. No hem disposat de la informació sol·licitada a l’IVHSA 
sobre aquests aspectes. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals i consolidació 

5.1.1 Aspectes generals 

A continuació descrivim els aspectes significatius de caràcter general observats en la 
fiscalització: 

a) A 31 de desembre de 2011, el patrimoni net consolidat del Grup IVHSA ha 
disminuït en un 186,5%, i ha passat de 16.618.233 euros a un import negatiu de 
14.370.787 euros. Al seu torn, els fons propis consolidats han experimentat una 
reducció del 71,8%, i ha passat d’un import negatiu de 38.722.433 euros a un 
import negatiu de 66.539.630 euros, igual que els fons propis de la societat 
dominant. Per tant, l’IVHSA es troba en el supòsit de dissolució societària 
previst en l’article 363.1 e de la Llei de Societats de Capital. 

 Quant això, la nota 2 c de la memòria consolidada indica que l’IVHSA compta 
amb el suport financer de la Generalitat, i la proposta del Consell 
d’Administració és l’ampliació de capital mitjançant una compensació de crèdits 
per a restablir l’equilibri patrimonial, per la qual cosa els comptes s’han 
presentat basant-se en el principi d’empresa en funcionament. 

 En aquest sentit, per Acord del Consell de 23 de desembre de 2011, constituït en 
Junta General, es va aprovar una ampliació de capital mitjançant l’aportació de 
béns immobles de la Generalitat per un import de 4.352.587 euros. Aquesta 
ampliació no ha sigut comptabilitzada al tancament de l’exercici, ja que està 
pendent d’escripturar, elevar a públic i, per tant, d’inscriure en el Registre 
Mercantil. Posteriorment, el Consell d’Administració de l’IVHSA, en la sessió 
de 25 de maig de 2012, va acordar proposar a la Junta General una reducció i 
augment simultani del capital social mitjançant compensació de crèdits, per un 
import de 33.094.265 euros, a fi de restablir l’equilibri economicopatrimonial. 

 No obstant això,  cal indicar que per a elaborar el Pla de Sanejament esmentat en 
el paràgraf següent, durant 2011 i 2012 s’han realitzat diversos estudis sobre la 
situació econòmica i patrimonial de l’IVHSA, així com sobre si el model 
organitzatiu i de negoci és adequat. En els dits estudis es proposa, entre altres 
mesures organitzatives, el cessament de les activitats de promoció del sòl per a 
habitatge protegit, i la promoció de l’habitatge protegit. 

 Cal destacar com a fet posterior, que la continuïtat de l’IVHSA es troba així 
mateix condicionada per l’efectivitat del Pla Estratègic de Racionalització i 
Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat. 

 A la data de realització d’aquest treball, desconeixem el contingut final del Pla 
Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial i 
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Fundacional, la forma d’integració en la Corporació Pública Empresarial 
Valenciana, el seu impacte en la continuïtat de la Societat i en l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament, sense que aquests fets vinguen expressats 
en la memòria.  

b) En la nota 35 de la memòria s’informa que en aplicació del que disposa l’article 
7 del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, pel qual els ens que 
incórreguen en nivells excessius de pèrdues hauran de presentar un Pla de 
Sanejament que indique les mesures correctores que s’han d’adoptar, el Consell 
d’Administració de l’IVHSA, en la sessió efectuada el 13 de desembre de 2011, 
va autoritzar l’inici dels tràmits i estudis necessaris per a elaborar un Pla de 
Sanejament, entre les mesures d’ajust del qual està previst la reestructuració de 
la Societat aplicant un expedient de regulació d’ocupació (ERO). 

 Pel que fa a l’ERO, a 31 de desembre de 2011, la Societat no havia reconegut 
comptablement els passius contingents per les obligacions de pagament 
derivades de l’execució del referit expedient, el finançament del qual està previst 
que s’efectue a càrrec dels pressuposts de la Generalitat. Les obligacions 
derivades del referit ERO han sigut quantificades per la Societat en maig de 
2012 en 6.469.900 euros, mentre que el seu finançament ha sigut aprovat per 
l’Acord del Consell de 27 d’abril de 2012, pel qual es crea una línia de 
subvenció específica per un import de 7.000.000 d’euros. 

c) Les societats integrants del perímetre de consolidació de l’IVHSA que han retut 
els seus comptes a aquesta Sindicatura de Comptes, per mitjà de l’IGG, són, a 
més de l’entitat dominant, Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, SL, 
Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, SL, Horizonte Castellón 3000, SL, i 
Pla Cabanyal-Canyamelar 2010, S.A. 

 Les societats participades Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, 
SL, y Gestión Mixta de Viviendas Sociales de Alboraia, SL, haurien d’haver 
retut comptes a aquesta Sindicatura com a empreses vinculades a la Generalitat. 

 Al tancament de l’exercici, la societat dependent, Desarrollos Urbanos para 
Viviendas Protegidas, S.L., es trobava en el supòsit de dissolució considerat en 
l’article 363.1 d de l’LSC, i la memòria no dóna cap informació al respecte. A la 
data de realització d’aquest treball, no tenim evidència que la Societat haja 
adoptat algun acord per a restablir el seu equilibri patrimonial, i existeixen 
discrepàncies entre els socis pel que fa als comptes formulats, que únicament 
han sigut signades per la societat dominant, l’IVHSA. 

 Tal com expressarem en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010, al 
tancament del dit exercici, la societat participada Tarea Promotora de Viviendas, 
S.L. es trobava en el supòsit considerat  per l’article 327 de la Llei de Societats 
de Capital, que estableix com a obligatori reduir el capital social si transcorregut 
un exercici no aconsegueix recuperar el patrimoni net. Al tancament de 
l’exercici de 2011, la societat no havia adoptat cap mesura per a restablir el seu 
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patrimoni net, tot i que es troba en el supòsit de dissolució considerat en l’article 
363.1 d de l’LSC. No obstant això, per Acord de la Junta General de 19 de juny 
de 2012, s’aprova una reducció de capital per un import de 600.000 euros i una 
ampliació per compensació de crèdits per 153.000 euros, i es mantenen els 
percentatges de participació anteriors i restableixen l’equilibri 
economicopatrimonial.  

 Com indiquem en l’apartat 4.2, les societats participades Horizonte Castellón 
3000 S.L. i Gestión Mixta de Viviendas Sociales de Alboraia, S.L., han acordat 
la seua dissolució mitjançant respectius acords de les seues juntes generals en 
l’exercici 2012. 

d) Igual que en exercicis anteriors, hem considerat la importància relativa dels 
saldos que s’han de cobrar i pagar comptabilitzats a 31 de desembre de 2011 
amb distintes conselleries per a verificar-los. En no haver-los pogut conciliar 
amb els registrats per la Generalitat, hem sol·licitat la seua confirmació a les 
conselleries d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient i d’Educació. Els saldos 
que s’han de cobrar i pagar, que mostra la memòria consolidada, són, en euros, 
els següents: 

 

Concepte (1) 
Saldos per 

cobrar 
Saldos per 

pagar 

C.I.T.M.A. – Convenis de gestió 12.904.525 10.089.937 

C.I.T.M.A. – Ordres d’execució 8.563.626 0  

C.I.T.M.A. – Gestió del patrimoni 48.710.578 33.763.068 

Conselleria d’Educació-conveni de gestió 48.435.446 128.245 

Subvencions per a rehabilitació estructural 1.464.499 0  

Subvencions per a habitatges destinats a l’arrendament 2.120.423 0  

D’altres subvencions 3.285.741 1.763.161 

Total 125.484.838 45.744.411 

(1) C.I.T.M.A. = Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient 

Quadre 3 

 A la data de realització d’aquest treball, no hem rebut la confirmació de la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, circumstància que 
limita l’abast del treball realitzat en la comprovació dels saldos deutors i 
creditors mantinguts amb la Generalitat. 

e) A fi de comprovar l’existència de responsabilitats per part de l’IVHSA i avaluar 
la seua importància relativa, cal indicar que no hem obtingut contestació d’un 
dels assessors jurídics externs de la Societat. De la informació obtinguda del 
Departament Jurídic de l’IVHSA i de l’Advocacia  de la Generalitat, es desprén 
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que hi ha nombroses contingències, el desenllaç i consegüent efectes de les quals 
en els comptes anuals no ha sigut estimat per la Societat. Aquestes 
circumstàncies limiten l’abast del treball de verificació de l’adequat compliment 
de la norma 15ª de reconeixement i valoració del PGC, relativa a les provisions i 
contingències. 

 A 31 de desembre de 2011, el balanç del Grup IVHSA no aplega cap provisió 
per aquests passius contingents, i la memòria no informa de les contingències 
que pogueren derivar dels referits procediments judicials. 

f) El Grup IVHSA ha inclòs en la nota 37 de la seua memòria consolidada la 
informació preceptiva sobre els ajornaments de pagament a proveïdors prevista 
en la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010. A tal efecte, segons la dita 
nota, el saldo pendent de pagament de la societat dominant als proveïdors –que 
al tancament de l’exercici acumula un ajornament superior al termini legal– és 
de 62.841.571 euros. 

 Aquest import no ha pogut ser verificat, ja que l’IVHSA no ens ha facilitat els 
fitxers que serviren de base per a determinar-lo. Aquest fet limita l’abast del 
treball de comprovació de la racionalitat de la informació subministrada en la 
memòria i de l’adequada comptabilitat dels interessos de demora. 

g) Mitjançant l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i 
Financera, es van fixar les línies generals d’un mecanisme extraordinari de 
finançament per al pagament de proveïdors de les comunitats autònomes. La 
Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, el 22 de març de 2012 va 
acordar la seua posada en marxa. En la Introducció General a l’Informe de 
Fiscalització del Compte General de la Generalitat de 2011, hom proporciona 
informació i fa comentaris addicionals sobre el dit mecanisme extraordinari. 

 L’adhesió a aquest mecanisme per part de la Comunitat Valenciana es va 
aprovar per Acord del Consell del 30 de març de 2012, i s’ha formalitzat i 
materialitzat en juny de 2012. 

 L’import corresponent a la Societat inclòs en aquest mecanisme és de 
57.746.267 euros. De l’anàlisi d’una mostra representativa de les factures 
incloses en el pla, hem comprovat que han sigut registrades en la comptabilitat 
de l’IVHSA al tancament de l’exercici fiscalitzat. 

 A la data d’acabament del treball de camp, desconeixem el tractament comptable 
que aplicarà la Societat per a cancel·lar els deutes amb els proveïdors, fer la 
consegüent operació d’endeutament i , si s’escau, que la Generalitat assumisca el 
dit deute. 
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5.1.2 Consolidació 

Els comptes anuals consolidats del Grup IVHSA, corresponents a l’exercici de 2011, 
han sigut preparats per l’IVHSA com a societat dominant a partir dels registres 
comptables de les empreses participades i inclouen els ajusts i les reclassificacions 
necessaris per a la seua homogeneïtzació temporal i valorativa. 

Pel que fa a si la formulació i la presentació d’aquests comptes són adequades, com a 
resultat de la revisió efectuada, hem observat les següents incidències en relació amb el 
correcte compliment del Codi de Comerç i la normativa de desplegament en matèria de 
consolidació: 

- L’IVHSA no ha elaborat l’estat de fluxos d’efectiu consolidat. Quant això, la 
Societat indica que les societats filials no estan obligades a elaborar aquest 
compte anual, ja que poden presentar el balanç abreujat. 

- A la data d’aquest Informe no hem disposat dels comptes anuals de la societat 
Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L., motiu pel qual no 
hem pogut comprovar si els dits comptes provisionals difereixen dels finalment 
aprovats. 

5.2 Balanç consolidat 

El balanç consolidat del Grup IVHSA, a 31 de desembre de 2011, juntament amb les 
xifres corresponents a l’exercici de 2010, és el següent en euros: 
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ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

ACTIU NO CORRENT 122.059.468 122.520.604 (0,4%) 

Immobilitzat intangible 330.994 360.182 (8,1%) 

Immobilitzat material 17.364.998 16.951.397 2,4% 

Inversions immobiliàries 95.303.942 95.628.265 (0,3%) 

Inversions en empreses del grup i associades 1.termini 8.237.653 9.039.602 (8,9%) 

Inversions financeres a llarg termini 305 305 0,0% 

Deutors per operacions de tràfec a llarg termini 351.771 200.685 75,3% 

Actius per impost diferit 469.805 340.168 38,1% 

ACTIU CORRENT 349.601.126 361.375.860 (3,3%) 

Existències 189.319.919 193.797.121 (2,3%) 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 152.127.894 159.424.721 (4,6%) 

Inversions en empreses del grup i associades c. termini 38.250 0  -  

Inversions financeres a curt termini 4.428.621 4.757.256 (6,9%) 

Periodificacions a curt termini 11.620 6.138 89,3% 

Efectiu i d’altres líquids equivalents 3.674.822 3.390.624 8,4% 

Total actiu 471.660.594 483.896.464 (2,5%) 

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

PATRIMONI NET (14.370.787) 16.618.233 (186,5%) 

Fons propis (66.539.630) (38.722.433) (71,8%) 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 52.137.447 54.639.415 (4,6%) 

Socis externs 31.396 701.251 (95,5%) 

PASSIU NO CORRENT 125.621.896 121.062.647 3,8% 

Provisions a llarg termini 91.704 88.467 3,7% 

Deutes a llarg termini 125.321.433 118.844.764 5,4% 

Deutes amb empreses del grup i associats 1.termini 0  1.911.933 (100,0%) 

Passiu per impost diferit 208.759 217.483 (4,0%) 

PASSIU CORRENT 360.409.485 346.215.584 4,1% 

Provisions a curt termini 13.145.604 9.817.462 33,9% 

Deutes a curt termini 172.129.062 175.252.980 (1,8%) 

Deutes amb empreses del grup i associa. curt termini 51.234.206 42.283.777 21,2% 

Creditors comercials i d’altres  comptes per pagar 123.900.613 118.861.365 4,2% 

Total patrimoni net i passiu 471.660.594 483.896.464 (2,5%) 

Quadre 4 
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5.2.1 Immobilitzat intangible 

La composició i el moviment d’aquest epígraf en l’exercici de 2011, han sigut els 
següents, en euros: 

 

Concepte 31/12/2010 Addicions Ajusts Baixess 31/12/2011 

Concessions administratives 315.777       315.777 

Aplicacions informàtiques 502.726 8.000 4.548 (122.139) 388.587 

Valor total 818.503 8.000   (122.139) 704.364 

Amortitzacions (458.321) (37.188) (4.548) 122.139 (373.370) 

Immobilitzat intangible net 360.182 - - - 330.994 

Quadre 5 

En “Concessions administratives” es recull el cànon que s’ha d’abonar a l’Ajuntament 
de València per l’adjudicació de la concessió administrativa per a la utilització durant 
un termini de 75 anys, del subsòl públic situat sota la zona de l’espai lliure de la unitat 
d’actuació número 5 de la plaça de l’Arbre. 

Les baixes de l’exercici corresponen fonamentalment a elements totalment amortitzats i 
han sigut revisades de conformitat. 

5.2.2 Immobilitzat material 

La composició d’aquest epígraf del balanç consolidat a 31 de desembre de 2011 i el seu 
moviment durant l’exercici els mostrem tot seguit en euros: 

 

Immobilitzat material 31/12/2010 Altes Baixes Traspassos 31/12/2011 

Terrenys i construccions 6.989.852  0  (300.003) (295.828) 6.394.021  

Mobiliari 2.091.650  1.437  (372.585) 27.194  1.747.696  

Equips procés informació 1.270.010  11.691  (296.689) 0  985.012  

Elements de transport 14.652  0  (2.120) 0  12.532  

D’altre immobilitzat material 1.582.104  0  (97.581) 0  1.484.523  

Immobilitzat en curs 10.025.394  1.922.901  0  (815.849) 11.132.446  

Total cost d’adquisició 21.973.662  1.936.029  (1.068.978) (1.084.483) 21.756.230  

Amortització acumulada (5.022.265) (462.052) 912.307  180.778  (4.391.232) 

Deterioració 0  - - - 0  

Total 16.951.397  - - - 17.364.998  

Quadre 6 
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Les immobilitzacions materials, que representen el 3,7% del total de l’actiu consolidat, 
correspon íntegrament a la societat dominant. 

Les variacions experimentades durant l’exercici han comportat un augment del saldo 
inicial en un 2,4%, sent la més significativa la comptabilitzada en el compte 
“Immobilitzat en curs”. 

Les baixes comptabilitzades en 2011, que pugen a un import total d’1.068.978 euros, 
corresponen en gran part a baixes d’elements totalment amortitzats com a conseqüència 
del tancament de diverses oficines de l’IVHSA. 

En el marc de la fiscalització realitzada, hem revisat una mostra significativa d’altes i 
baixes de l’exercici i hem comprovat el càlcul de la dotació a l’amortització i els 
traspassos efectuats, i s’ha posat de manifest, amb caràcter general, que la formalització 
i el registre comptable de les operacions comptabilitzades en l’immobilitzat material ha 
sigut l’adequada. 

No obstant això, hem d’indicar, pel que fa a les baixes comptabilitzades, que no hem 
tingut constatació que la Gerència les haja autoritzades. 

A continuació mostrem un resum dels moviments de l’immobilitzat en curs durant 2011 
per a les promocions més significatives. 

 

Immobilitzat material en curs 31-12-2010 Altes Baixes Traspassos 31-12-2011 

RE-02/04 BENIDORM 3.855.091 1.495.720 -  -  5.350.811 

RE-05/04 43 V LLOGUER A ASP UE 3,3 ZONA 22 1.403.761 60.257 -  -  1.464.018 

UA2RA-01/00 HABITATGES C/ MURILLO, 15 893.303 108.978 -  -  1.002.281 

UA05-13/95 PINTOR FILLOL, 13 763.973 51.876 -  (815.849) 0 

UA05-14/95 PINTOR FILLOL, 9 694.227 6.283 -  -  700.510 

UA05-08/95 PLAÇA SANTA CREU, 4  755.336 60.331 -  -  815.667 

RC-01/00 6 VP PLAÇA COLL, 1-BISBESA 708.668 3.585 -  -  712.253 

UA21-05/95 MORET,3  358.466 500 -  -  358.966 

D’ALTRES  592.569 135.371 -  -  727.940 

Total 10.025.394 1.922.901 0 (815.849) 11.132.446 

Quadre 7 

La totalitat dels traspassos que figuren en el quadre anterior s’han registrat en 
“Inversions immobiliàries”. 
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5.2.3 Inversions immobiliàries 

El detall d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2011 és el següent, en euros: 

 

Inversions immobiliàries 31-12-2010 Altes Baixes Traspassos 31-12-2011 

Terrenys 11.457.010  9.910  (17.219) 173.378  11.623.079  

Construccions 90.408.951  90.639  (67.606) 1.518.534  91.950.518  

Total cost d’adquisició 101.865.961  100.549  (84.825) 1.691.912  103.573.597  

Amortització acumulada (6.237.696) (1.855.063) 3.882  (180.778) (8.269.655) 

Deterioració 0  0 0 0 0  

Total 95.628.265  - - - 95.303.942  

Quadre 8 

En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat les altes i les baixes de l’exercici i 
hem comprovat el càlcul de la dotació a l’amortització i la procedència dels traspassos, i 
s’ha posat de manifest, amb caràcter general, que la formalització i el registre comptable 
de les operacions comptabilitzades en aquest epígraf ha sigut l’adequada. 

Els traspassos de l’exercici han pujat a 1.691.912 euros, 815.849 dels quals provenen de 
l’”Immobilitzat en curs”, 511.774 d’”Existències” i 364.289 euros de “Terrenys i 
construccions” que formaven part de l’”Immobilitzat material” i que l’IVHSA ha 
decidit destinar-los a l’arrendament i, per tant, canviar la seua classificació comptable. 

Tal com indica la nota 31 de la memòria consolidada, al tancament de l’exercici estaven 
pendents de cedir a l’IVHSA alguns locals, habitatges, i garatges, així com un 
compromís de venda d’un local al 50% del seu preu de venda, en concepte de millores 
oferides per adjudicataris de parcel·les en el procés d’adjudicació. La valoració dels 
futurs immobles indicats no ha pogut ser estimada i desconeixem l’efecte consegüent en 
els comptes anuals consolidats. 

Quant a l’adequada valoració de les “Inversions immobiliàries”, l’IVHSA hauria 
d’efectuar un estudi al tancament de l’exercici per a avaluar els possibles indicis de 
deterioració de valor en algun dels elements que integren el seu immobilitzat. Tot això 
amb la finalitat d’estimar el seu import recuperable, tenint en compte, entre altres, les 
circumstàncies que recull la norma segona de l’Ordre EHA/733/2010, de 25 de març. 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura, mostra un detall dels immobles, al 
tancament de l’exercici, que formen part de les “Inversions immobiliàries” o es troben 
en fase de construcció. Segons indica la nota 7 de la memòria consolidada, el nombre 
d’habitatges llogats al tancament de l’exercici era de 805.  
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Promoció 
Nombre 

d’habitatges 
Acabats En curs Total 

Apartaments tutelats Benidorm 40 3.903.530 0 3.903.530 
Apartaments tutelats Castalla 48 3.782.972 0 3.782.972 
Apartaments tutelats la Nucia 36 2.734.885 0 2.734.885 
Apartaments tutelats S. Vicent del Raspeig 39 3.548.000 0 3.548.000 
Apartaments tutelats el Pilar de la Foradada 33 2.378.937 0 2.378.937 
Apartaments tutelats l'Alcora 20 1.938.348 0 1.938.348 
Apartaments tutelats Grau de Castelló 64 4.766.435 0 4.766.435 
Apartaments tutelats Montcada 40 2.705.473 0 2.705.473 
Apartaments tutelats Picanya 31 4.407.530 0 4.407.530 
Apartaments tutelats Vilamarxant 45 2.771.571 0 2.771.571 
Apartaments tutelats Alcublas 12 0 102.238 102.238 
Apartaments tutelats Torrent 40 0 52.143 52.143 
Apartaments tutelats Sant Joan d'Alacant 40 0 21.519 21.519 
Apartaments tutelats Pobla de Vallbona 50 0 21.208 21.208 
Lloguer per a majors 538 32.937.682 197.109 33.134.791 
Lloguer jove Alacant 54 5.171.435 0 5.171.435 
Lloguer jove Torrevella 40 3.947.160 0 3.947.160 
Lloguer jove el Pilar de la Foradada 72 5.190.409 0 5.190.409 
Lloguer jove Asp 42 0 1.464.018 1.464.018 
Lloguer jove Benidorm 42 0 5.350.811 5.350.811 
Lloguer jove l'Alcora  20 1.938.348 0 1.938.348 
Lloguer jove Castelló 93 8.043.901 0 8.043.901 
Lloguer jove Gandia 62 6.410.290 0 6.410.290 
Lloguer jove Paterna 8 819.936 0 819.936 
Lloguer jove València 41 5.085.483 5.085.483 
Lloguer jove València 17 0 1.892.885 1.892.885 
Lloguer per a joves 491 36.606.961 8.707.714 45.314.675 
Alacant 94 6.707.023 0 6.707.023 
Finestrat 21 0 1.225 1.225 
Finestrat 17 0 293 293 
Castelló 27 2.287.589 0 2.287.589 
València 70 9.580.750 0 9.580.750 
València 30 0 2.213.214 2.213.214 
Picanya 1 92.424 92.424 
Ontinyent 25 0 12.891 12.891 
Lloguer genèric 285 18.667.786 2.227.623 20.895.409 
Habitatges en precari 120 8.425.206 0 8.425.206 
Locals en precari 24 6.041.578 0 6.041.578 
Locals 3 404.834 0 404.834 
Garatges plaça de l’Arbre 25 489.549 0 489.549 
Lloguers en precari 172 15.361.168 0 15.361.168 
Total general 1.486 103.573.597 11.132.446 114.706.043 

Quadre 9 

Els ingressos registrats per l’Institut en l’exercici de 2011 derivats de l’activitat 
d’arrendament, han pujat a 2.669.310 euros, xifra que representa un 2,6% del valor 
comptable de les “Inversions immobiliàries” abans de les amortitzacions (apartat 5.3.3). 

 



관�

Grup Institut Valencià de l’Habitatge, S.A. Exercici de 2011 

- 472 - 
 

5.2.4 Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

El saldo d’aquest epígraf aplega la participació de l’IVHSA en les societats posades en 
equivalència per un import de 8.114.184 euros, així com 123.469 euros en concepte de 
crèdits a llarg termini a la Generalitat. La composició i el moviment de la participació 
en les societats en l’exercici 2011, en euros, han sigut les següents: 

 

Concepte/Societat 31-12-2010 Variació 31-12-2011 

Pla Cabanyal-Canyamelar, SA 8.750.000 0 8.750.000 

Gestión Mixta Viviendas Sociales Alboraya, SL  184.200 0 184.200 

Total 8.934.200 0 8.934.200 

Deterioració (469.754) (350.262) (820.016) 

Valor net 8.464.446 0 8.114.184 

Quadre 10 

La pràctica totalitat de la deterioració comptabilitzada a 31 de desembre de 2011 
correspon al Pla Cabanyal-Canyamelar, SA. 

5.2.5 Existències 

El saldo d’aquest epígraf del balanç consolidat al tancament de l’exercici de 2011, puja 
a 189.319.919 euros, quantitat que representa un 40,1% de l’actiu. La seua composició i 
moviment durant l’exercici de 2011, sense tenir en compte els avançaments a 
proveïdors, per un import d’1.562.187 euros, ni la deterioració, per import d’1.016.711 
euros, els detallem tot seguit en euros: 

 

 
Saldo 
inicial 

Compres i 
despeses 

Pèrdues 
irreversibles 

Traspassos 
Traspassos 

nets 
immobilit. 

Cost de 
vendes 

Saldo final 

Promoció del sòl               

Terrenys 7.296.605  1.344.274  0  (280.948) 0  (25.958) 8.333.973  

Obres en curs 51.277.448  5.325.136  0  (2.670.303) 0  (812.389) 53.119.892  

Promocions acabades 22.896.451  0  0  2.951.250  0  (209.373) 25.638.328  

Promoció habitatges               

Solars 12.178.486  2.110.411  0  (161.039) 0  (243.305) 13.884.553  

Obres en curs 58.296.880  6.971.872  (52.994) (38.066.617) 0  (1.062.246) 26.086.895  

Promocions acabades 35.113.454  1.501  (34.843) 38.405.919  (95.655) (16.107.802) 57.282.574  

Rehabilitació               

Edificis per a rehabilitar 1.222.370  171.454  0  (657.813) 0  (354.121) 381.890  

Obres en curs 66.884  0  0  644.633  0  (66.885) 644.632  

Promocions acabades 3.888.343  923.191  0  (165.082) (511.773) (732.974) 3.401.705  

Total 192.236.922  16.847.839  (87.837) 0  (607.428) (19.615.053) 188.774.443  

Quadre 11 
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El saldo d’“Existències” de la societat dominant, per un import de 172.951.766 euros 
representa el 91,4% de les existències del Grup. Aquest saldo s’ha vist disminuït 
respecte al de l’exercici anterior en un import net de 3.105.021 euros; 3.311.602 dels 
quals corresponen a la variació neta d’existències, el detall de la qual, en euros, 
mostrem en el quadre següent: 

 

Concepte 

Variació d’existències 

Edificis 
adquirits 

Terrenys i 
solars 

Promocions en 
curs i edificis 
construïts 

Promoció de sòl: Terrenys -  1.037.368 -  

Promoció de sòl: Obres en curs -  -  1.590.528 

Promoció de sòl: P. acabades -  -  2.741.877 

Promoció d’habitatges: Solars -  1.706.068 -  

Promoció d’habitatges: Obres en curs -  -  (31.256.192) 

Promoció d’habitatges: P. acabades -  -  22.634.830 

Rehabilitació: Edificis (840.480) -  -  

Rehabilitació: Obres en curs -  -  577.748 

Rehabilitació: P. acabades -  -  (486.638) 

Subtotal (840.480) 2.743.436 (4.197.847) 

Deterioració 
 

(112.258) (904.453) 

Total (840.480) 2.631.178 (5.102.300) 

Quadre 12 

El compte de pèrdues i guanys de l’IVHSA recull un augment d’“Existències de 
promocions en curs i edificis construïts”, per un import de 5.102.300 euros. 

El desglossament de les compres i despeses incorporades a l’epígraf d’“Existències” de 
l’IVHSA, classificats per la seua naturalesa, així com el percentatge que representen 
sobre el total, es mostren en el quadre següent: 
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Concepte Euros % s/ total 

Compres 2.270.139 13,7% 

Certificacions d’obres 10.005.929 60,1% 

Honoraris tècnics 2.130.179 12,8% 

Despeses financeres 233.263 1,4% 

D’altres despeses 1.219.103 7,3% 

Despeses generals 779.460 4,7% 

Total 16.638.073 100,0% 

Quadre 13 

Les pèrdues irreversibles en les promocions i minoracions que es detallen en el quadre 
11, s’obtenen per la comparació del cost de producció de les existències amb el seu 
valor de realització, i aquest últim correspon –segons s’indica en la memòria– a l’ingrés 
màxim associat per la venda d’habitatges i parcel·les, subjecte als preus públics establits 
en la normativa vigent en cada moment. Les pèrdues potencials són considerades, 
només es coneixen, com a pèrdues irreversibles i minorades directament al cost de les 
existències. En aplicació d’aquest criteri, per a les promocions en curs, l’Institut 
determina les dites minoracions com la pèrdua total estimada, calculada per la 
diferència entre el valor de realització que tindrien una vegada finalitzades i el cost final 
previst en la construcció, independentment del grau d’avanç dels projectes en curs. 

Quant això, cal indicar que la comptabilitat de les pèrdues totals estimades en les 
promocions d’habitatges en construcció com a minoracions del valor de les existències 
en curs al tancament de l’exercici, no s’ajusta al principi de la meritació, principi pel 
qual l’IVHSA únicament hauria de registrar la part proporcional de les citades pèrdues, 
de manera que cada exercici econòmic reflectisca exclusivament la seua pèrdua. 
L’efecte comptable resultant d’aquesta comptabilitat inadequada de les minoracions en 
les promocions en curs, és una infravaloració del saldo d’existències, l’import del qual, 
al tancament de l’exercici, no s’estima significatiu. 

D’altra banda, en l’exercici de 2011 l’IVHSA ha realitzat una estimació del valor de 
determinades parcel·les en l’àrea de “Promoció del sòl”, que representa un 41% de les 
existències registrades en aquesta àrea i un 20% del total del saldo d’“Existències”, 
Com a resultat de la valoració efectuada, l’IVHSA ha registrat una deterioració per un 
import d’1.016.711 euros. Aquesta valoració únicament s’ha realitzat sobre les 
parcel·les que al tancament de l’exercici estaven en disposició de ser venudes, i no s’ha 
estés a la resta de les parcel·les de “Promoció de sòl” ni a les classificades com 
“Promocions d’habitatge” i “Rehabilitació”. 

Quant a això, cal indicar que per a una adequada valoració del saldo de les 
“Existències” al tancament de l’exercici, l’IVHSA hauria d’haver estimat el valor net de 
realització de la totalitat dels elements registrats en l’epígraf, a fi de determinar-ne la 
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correcció valorativa corresponent  tal com estableix la norma de registre i valoració 10ª 
del PGC. 

D’altra banda, la gestió de les existències de l’IVHSA es realitza en els tres principals 
programes d’actuació de l’Institut que mostrem en el quadre següent, elaborat en euros: 
 

Existències Promoció sòl 
Promoció 
habitatges 

Rehabilitació 
centre històric 

Total 
existències 

Edificis 0 0 381.890 381.890 

Solars 0 13.884.553 0 13.884.553 

Terrenys 8.333.973 0 0 8.333.973 

Promocions en curs 51.287.257 21.038.397 644.633 72.970.287 

Promocions acabades 25.638.328 47.831.872 3.401.704 76.871.904 

Total 
85.259.558 82.754.822 4.428.227 172.442.607 

49,4% 48,0% 2,6% 100,0% 

Quadre 14 

Hem revisat una mostra significativa de les altes i baixes en els programes indicats 
corresponents a diverses promocions, que es mostra en el següent quadre elaborat en 
euros, a fi de verificar la seua adequada valoració: 
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Descripció 31-12-2010 
Compres i 
despeses 

incorporades 
Minorac. Traspassos 

Cost de 
vendes 

31-12-2011 

Promoció de sòl             

V-20 Sector La Torre. València 25.246.188  3.895.613  -  (2.670.303)    26.471.497  

V-17 Sector Santa Anna. Gandia 3.245.953  891.100  -  -    4.137.053  

AL-24 Urbanització Barri de Sant Antón a Elx   853.497  -  -    853.497  

V-24 U.E. Núm. 7 Camps 07/04 de Betilla a 
Albaida . 

1.445.284  157.997  -  -  (733.277)  870.004  

Promoció d’habitatges 
      

RE-11/05 60 HP al Grau de Gandia  2.738.894  2.912.593  -  -    5.651.487  

RE-02/03 32 HP UAD Sant Vicent del Raspeig  3.480.931  908.982  (52.994)  -    4.336.919  

RE-07/04 72 HP a Albaida.  7.444.884  677.575  -  -  (790.522)  7.331.937  

RE-08/04 179 HP La Torre. Parcel·la R-20 
València 

9.742.078  674.749  -  -    10.416.827  

RE-01/11 9 HP C/Murillo, 38. València -  339.303  -  -  -  339.303  

RE-15/05 30 HP a Catarroja 4.002.922  219.342  -  -  (3.618.888)  603.376  

RE-05/03 48 HP a Benisaudet (3.3 i 3.4).  5.543.720  400.747  -  -  (2.989.973)  2.954.494  

RE-06/03 36 HABS. Benisaudet (1.4) P.P.  3.024.563  127.752  -  -  (2.808.527)  343.789  

RE-21/05 24 Hab. (14 HP i 10 lliures ) a 
Gavarda.  

3.431.881  31.567  -  -  (1.570.673)  1.892.774  

Rehabilitació              

Immobles transitoris (compra-venda) 504.201  923.191  -  (270.687)  -  1.156.705  

C/ Moret, 5/ Pare Orfes, 8-10 València 208.052  -  -  -  (208.052)  -  

Plaça de l’Arbre,1. València 1.895.843  -  -  (419.349)  (97.104)  1.379.390  

Total 71.955.394  13.014.005  (52.994)  (3.360.340)  (12.817.015)  68.739.050  

Quadre 15 

Com a resultat de la revisió efectuada, tot seguit comentem els aspectes més 
significatius posat de manifest: 

- Al tancament de l’exercici de 2011, hi ha despeses en l’actiu en concepte 
d’honoraris de redacció de projectes, estudis i d’altres despeses per un import 
d’11.003.067 euros (10.804.440 dels quals han sigut registrats en “Existències” i 
198.627 en “Immobilitzat material en curs”), que han sigut imputats a 
promocions, les obres de les quals no s’han iniciat i no està previst que es 
realitzen, i hi ha dubtes raonables sobre la seua recuperació futura. Per tant, el 
valor net realitzable d’aquestes promocions es troba condicionat a les decisions 
que finalment adopte la Societat. 

- En l’exercici de 2011 s’ha imputat de forma inadequada, com a cost de vendes, 
un import de 756.006 euros que correspon a la regularització de certs saldos 
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d’existències formats per despeses d’exercicis anteriors que no foren imputats al 
cost de vendes per estar indegudament classificats. Aquestes despeses s’haurien 
d’haver registrat a càrrec dels “Resultats negatius d’exercicis anteriors” i 
mostrar-se en l’estat total de canvis en el patrimoni net consolidat com a 
“correcció d’errors”, ajustant els saldos inicials de l’exercici de 2011. 

- La rúbrica “Immobles transitoris” aplega provisionalment immobles cedits o 
adquirits i pendents de ser assignats a un projecte o traspassats a 
l’“Immobilitzat” o “Inversions immobiliàries”. En l’exercici de 2011, s’ha 
registrat en aquesta rúbrica un local cedit en concepte de millora per 
l’adjudicatari de la venda d’una parcel·la. El valor del dit local, que puja a 
702.233 euros, s’ha registrat en el patrimoni net inicial de l’exercici com a 
correcció d’errors. 

5.2.6 Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 

El saldo d’aquest epígraf del Grup IVHSA al tancament de l’exercici de 2011 puja a 
123.900.613 euros i representa un 40% de l’actiu del balanç consolidat. Del dit import, 
122.077.947 euros –un 98,5% del total–, corresponen a la societat dominant, amb la 
següent composició i moviment durant l’exercici de 2011, en euros. 

 

Concepte 2011 2010 Variació 

Proveïdors 70.351.865 61.673.339 14,1% 

Passius per impost corrent 4.132 4.132 0,0% 

D’altres deutes adminis. públiques 651.743 1.595.141 (59,1%) 

D’altres creditors 51.070.207 54.063.203 (5,5%) 

   - Personal 136.002 131.836 3,2% 

   - Acomptes de clients 46.534.273 48.092.867 (3,2%) 

   - Creditors diversos 4.399.932 5.838.500 (24,6%) 

Total 122.077.947 117.335.815 4,0% 

Quadre 16 

El saldo del compte “Acomptes de clients” inclou 15.179.544 euros rebuts en efectiu i 
31.354.729 euros en espècie. D’aquests últims, 27.294.527 euros provenen de la cessió 
d’unitats d’aprofitament per l’execució de les obres d’urbanització i 4.060.202 euros de 
la cessió de terrenys a canvi d’obra futura. Els dos imports estan registrats en l’epígraf 
d’“Existències”. 

L’anàlisi de la racionalitat dels saldos registrats en “Proveïdors” i “Creditors diversos”, 
s’ha realitzat per mitjà d’una sol·licitud de confirmació a tercers d’una mostra dels 
saldos recollits en els dits comptes i la revisió de les conciliacions realitzades per 
l’IVHSA. Com a resultat del treball realitzat, cal indicar que no hem pogut verificar la 
racionalitat dels saldos mantinguts amb alguns dels proveïdors i creditors revisats per un 
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import conjunt de 12.556.852 euros, ja que no hem rebut cap resposta a la sol·licitud de 
confirmació de saldos o no haver disposat de les respectives conciliacions o bé no haver 
obtingut cap evidència suficient mitjançant procediments alternatius. 

Pel que fa al pla de pagaments a proveïdors, vegeu l’apartat 5.1.1 de l’Informe. 

5.3 Compte de pèrdues i guanys consolidat 

El compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici de 2011, en euros i comparat 
amb les xifres corresponent a l’exercici de 2010, és el següent: 
 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Operacions continuades 
   

Import net de la xifra de negocis 27.242.390 39.705.165 (31,4%) 

Variació existències productes acabats i en curs  (5.654.448) 8.464.602 (166,8%) 

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 660.734 455.798 45,0% 

Aprovisionaments (15.712.925) (36.521.224) (57,0%) 

D’altres ingressos d’explotació 2.081.816 1.396.008 49,1% 

Despeses de personal (13.648.513) (14.613.393) (6,6%) 

D’altres despeses d’explotació (5.614.439) (9.429.936) (40,5%) 

Amortització de l’immobilitzat (2.354.303) (2.388.622) (1,4%) 

Imputació subvenc. d’immobilitzat no financer i d’altres 553.998 585.437 (5,4%) 

Deterioració per alienacions de l’immobilitzat (89.063) (157.831) (43,6%) 

D’altres resultats (2.424) 72.533 (103,3%) 

Resultats d’explotació (12.537.177) (12.431.463) (0,9%) 

Ingressos financers 646.418 1.156.807 (44,1%) 

Despeses financeres (16.447.716) (12.431.685) 32,3% 

Variació de valor raonable en instruments financers 0  (2.193) (100,0%) 

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers 1.014 595 70,4% 

Resultat financer (15.800.284) (11.276.476) (40,1%) 

Participació en societats posades en equivalència (334.177) 102.837 (425,0%) 

Resultat abans d’imposts (28.671.638) (23.605.102) (21,5%) 

Imposts sobre beneficis 129.077 127.269 1,4% 

Resultat de l’exercici d’operacions continuades (28.542.561) (23.477.833) (21,6%) 

Resultat consolidat de l’exercici (28.542.561) (23.477.833) (21,6%) 

Resultat atribuït a la societat dominant (28.239.813) (23.476.737) (20,3%) 

Resultat atribuït a socis externs (302.748) (1.096) - 

Quadre 17 
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5.3.1 Aprovisionaments 

El saldo d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2011 és de 15.712.925 euros, xifra que 
representa un 26,3% del total de les despeses consolidades. La comparació amb 
l’exercici anterior de les diverses partides que el componen, en euros, és el següent: 
 

Concepte 2011 2010 Variació 

Consum d’edificis adquirits 2.323.052 133.274 1643,1% 

Consum de mat. primeres i d’altres mat. consumibles (1.761.676) 10.079.455 (117,5%) 

Obres i serveis realitzats per tercers 15.039.291 26.308.495 (42,8%) 

Treballs realitzats per altres empreses 112.258 0 - 

Total 15.712.925 36.521.224 (57,0%) 

Quadre 18 

El saldo registrat en “Consum d’edificis adquirits” es compon de compres d’edificis per 
1.482.572 euros i per la reducció d’existències d’edificis per un import de 840.480 
euros. 

El saldo registrat en “Consum de matèries primeres i d’altres matèries consumibles” és 
el resultat d’integrar les compres de terrenys i solars per 981.759 euros, amb l’augment 
de les existències de terrenys i solars per un import de 2.743.435 euros. 

El desglossament, en euros, del saldo d’“Obres i serveis realitzats per tercers” és el 
següent: 

 

Concepte Import 

Certificacions d’obra 13.355.211 

Compres d’altres aprovisionaments 55.372 

Treballs realitzats per altres empreses 1.628.708 

Total 15.039.291 

Quadre 19 

En el compte “Certificacions d’obra”, s’inclouen certificacions per un import de 
10.005.930 euros, honoraris tècnics per 2.130.179 euros i d’altres despeses per 
1.219.102 euros. 

L’anàlisi sobre la racionalitat d’aquestes despeses s’ha realitzat amb la revisió d’una 
mostra representativa de les despeses imputades a l’esmentat compte. Els projectes els 
hem analitzat en l’apartat 5.2.5 d’aquest Informe, i en l’apartat 6 hem descrit els 
procediments de contractació que ha utilitzat l’Institut per a executar-los, així com els 
aspectes més destacables que s’han posat de manifest en la revisió dels expedients de 
contractació seleccionats. 
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5.3.2 D’altres despeses d’explotació 

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat que puja a 5.614.439 euros, 
representa el 9,7% de les despeses del Grup, 5.198.661 dels quals corresponen a la 
societat dominant. El detall de la composició de les despeses d’explotació de la societat 
dominant i la seua comparació amb les xifres de l’exercici anterior es mostren a 
continuació en euros: 

 

D’altres despeses d’explotació 2011 2010 Variació 

Serveis exteriors 3.996.862 6.550.203 (39,0%) 

Tributs 893.854 1.599.114 (44,1%) 

Pèrdues, deterioració i variació provisió 307.945 865.260 (64,4%) 

Total 5.198.661 9.014.577 (42,3%) 

Quadre 20 

L’anàlisi sobre la racionalitat d’aquestes despeses s’ha realitzat amb la revisió d’una 
mostra representativa de les despeses del quadre anterior i no n’hem observat 
incidències significatives. 

5.3.3 Import net de la xifra de negocis 

Aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys consolidat representa el 87,4% dels 
ingressos del Grup. El detall de la seua composició i la comparació amb les xifres de 
l’exercici anterior es mostren a continuació en euros: 
 

Import net de la xifra de negocis 2011 2010 Variació 

Vendes d’habitatges 18.329.270 29.642.448 (38,2%) 

Ingressos per quotes d’urbanització 861.963 1.036.227 (16,8%) 

Prestacions de serveis - Ordres d’execució 3.095.864 4.103.588 (24,6%) 

Ingressos per arrendaments 2.669.310 2.617.271 2,0% 

Ingressos per rehabilitació 1.540.568 667.365 130,8% 

Prestacions de serveis - Assistència tècnica RIVA 628.947 742.215 (15,3%) 

Ingressos per execució d’obra 4.629 13.355 (65,3%) 

Vendes de solars 111.839 20.825 437,0% 

Prestacions de serveis - Convenis de gestió 0 861.871 (100,0%) 

Total 27.242.390 39.705.165 (31,4%) 

Quadre 21 

El 97,7% de l’import total de la xifra de negocis correspon a la societat dominant. 
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L’IVHSA registra els ingressos per venda d’habitatges per l’import dels contractes que 
corresponen als immobles que estan en condicions de lliurament material als clients o 
l’escriptura dels quals ha sigut formalitzada en l’exercici. L’institut considera que els 
dits immobles es troben en condicions de lliurament material als clients quan s’ha 
incorporat el 100% dels costs de construcció. 

El resultat obtingut per la societat dominant en l’exercici de 2011 per l’activitat de 
vendes d’habitatges i solars es mostra en el quadre següent, en euros: 

 

Descripció Vendes Subvenc. 
Cost de 
vendes 

Resultats 

UA2RD-01/00 46 HABS. C/AROLAS I PATIS DE FRIGOLA 155.038    (147.690) 7.348  

RE-05/00 64 HABS. PARC. R-20 RIU SEC 100.316    (100.500) (184) 

RE-07/01 12 HABS S. A ONIL 79.356    (99.469) (20.112) 

RE-05/02 76 HP A LA PUNTA (ZAL) 82.693    (68.350) 14.343  

RE-04/03 70 HP (PARC. R37) RIU SEC - CASTELLÓ 91.000  7.802  (39.246) 59.556  

RE-05/03 48 HP A BENISAUDET (3.3 Y 3.4). ALACANT 3.485.270  399.019  (2.989.973) 894.316  

RE-04/04 HP A TAVERNES DE LA VALLDIGNA 282.890  21.402  (274.286) 30.007  

RE-06/04 22 HP A PEGO 370.469  53.446  (275.854) 148.061  

RE-07/04 72 HP A ALBAIDA 809.781    (790.522) 19.259  

RE-03/05 EDIF. 60 HP P.4 S. JOAN XXIII VINARÒS 122.304  8.606  (129.322) 1.588  

RE-06/05 24 HP S. V. DEL RASPEIG P.T PAU1 275.245    (262.529) 12.716  

RE-09/05 60 HP A GANDIA (BENIPEIXCAR) 517.457    (457.884) 59.572  

RE-08/05 11 HP A ALMUSSAFES C/BENIFAIÓ 128.336  12.895  (111.842) 29.389  

RE-12/05 15 HP A SUECA P.20 S. UEC-20 485.185    (414.723) 70.462  

RE-17/05 36 HP XÀBIA (MUNTANYAR 1) 767.191  146.729  (722.793) 191.127  

RE-15/05 30 HP A CATARROJA 3.707.052    (3.618.888) 88.164  

RE-16/05 21 HABS. A PARC B3 SEC  BENISAET TORRENT 784.629    (789.968) (5.338) 

RE-21/05 24 HABS. A GAVARDA (14 HP 10 LLIURES) 1.677.375  31.978  (1.570.673) 138.679  

RE-06/03 36 HABS. A BENISAUDET (1.4) P.P. 3.055.774  366.501  (2.808.527) 613.748  

SANT TOMÀS, 12 UA05-06/95 133.423    (140.040) (6.616) 

SANTA ELENA, 4 UA05-22/95 203.623    (124.848) 78.775  

PLAÇA DE L’ARBRE, 1 (UA05-36/95) 152.554    (97.104) 55.450  

MORET, 5/P. ORFES, 8-10 UA21-03/95 252.178    (208.052) 44.126  

D’ALTRES 161.284  0  (914.883) (753.598) 

Total 17.880.422  1.048.378  (17.157.963) 1.770.837  

Quadre 22 
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Quant als ingressos per quotes d’urbanització girades a tercers, cal dir que es reconeixen 
comptablement en el moment de la posada en disposició de les parcel·les resultants. Tot 
seguit mostrem la composició del resultat obtingut per l’IVHSA per aquests ingressos: 

 

Descripció 
Quotes 

d’urbanització 
Cost de 
vendes 

Resultat 

APD-4 ÀREA DE RABASA FASE-I (1.700)   (1.700) 

APD-4 ÀREA DE RABASA FASE II 130.386  (79.113) 51.273  

V-24 URB. DE LA UE NÚM. 7 CAMPS DE BETILLA 733.277  (733.277) 0  

Total 861.963  (812.390) 49.573  

Quadre 23 

L’anàlisi sobre la racionalitat de la xifra de negocis s’ha realitzat mitjançant la revisió 
d’una mostra representativa dels ingressos obtinguts i imputats al dit compte. Els 
projectes s’han analitzat en l’apartat 5.2.5 d’aquest Informe. En el dit apartat descrivim 
els aspectes més destacables detectats en la revisió dels ingressos corresponents als 
projectes analitzats. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’IVHSA, com a empresa de la Generalitat, forma part del sector públic definit en 
l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), sense que tinga la consideració d’Administració pública en els 
termes prevists en l’article 3.2 d’aquesta Llei. 

Per tant, l’Institut ha de sotmetre la contractació al que disposa l’LCSP per als poders 
adjudicadors que no són administracions públiques, tal com els defineix l’article 3.3 de 
l’LCSP. 

En la preparació dels contractes l’IVHSA haurà de seguir les regles establides en 
l’article 121 de l’LCSP, ja que en la seua adjudicació s’aplicarà el que estipula l’article 
174 per als contractes subjectes a regulació harmonitzada i en l’article 175 per als 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en l’LCSP que són 
aplicables a tot el sector públic. 

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, va conferir a l’Institut la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Generalitat. Tenint en compte que els 
estatuts de la Societat no contenen aquesta consideració de l’IVHSA com a mitjà propi i 
servei tècnic, el Consell d’Administració va acordar el 31 de març de 2009 proposar a la 
Junta General la modificació estatutària de l’objecte social afegint aquesta consideració, 
així com l’aprovació de les tarifes retributives de les comandes o encàrrecs de gestió 
realitzats a l’Institut. A la data d’elaboració del present Informe, el Consell de la 
Generalitat no ha aprovat la dita modificació. 

6.2 Instruccions de contractació 

En l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, l’article 175 b 
de l’LCSP, estableix que els òrgans competents de les entitats públiques hauran 
d’aprovar unes instruccions en les quals es regulen els procediments de contractació de 
les entitats, de manera que: 

- Quede garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació en l’adjudicació. 

- El contracte s’adjudique a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

Així mateix, l’article 175 c, indica que s’entendran complides les exigències de 
publicitat inserint l’anunci de licitació dels contractes superiors a 50.000 euros en el 
perfil del contractant. 
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La Sindicatura de Comptes ha analitzat la normativa vigent i establit els criteris respecte 
al contingut mínim de les instruccions de contractació exigit per l’LCSP, que estan 
recollits en la Guia de fiscalització de les instruccions de contractació publicada en la 
seu electrònica de la Sindicatura (secció 803 del Manual de fiscalització). 

Durant l’exercici de 2011 han estat vigents les instruccions de contractació aprovades 
per l’IVHSA en l’exercici de 2008, la revisió de les quals va posar de manifest certs 
incompliments de la normativa vigent, així com determinades recomanacions que van 
ser expressades en l’Informe especial de seguiment de la fiscalització del perfil del 
contractant i instruccions de contractació realitzat en 2010 per aquesta Sindicatura. 

Les dites instruccions han sigut adaptades al que preveu l’article 13.2 del Decret Llei 
1/2011, del Consell, de 30 de setembre, de Mesures Urgents de Règim 
Econòmicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, mitjançant la seua 
aprovació per part del Consell d’Administració el 13 de desembre de 2011. 

De la revisió efectuada sobre el contingut de les dites instruccions, cal dir el següent: 

- Les instruccions haurien d’establir directrius o criteris per a avaluar les ofertes, 
de manera que es faça efectiu i quede garantit que els contractes siguen 
adjudicats a les ofertes econòmicament més avantatjoses. 

- Els procediments de publicitat de les licitacions i/o adjudicacions regulats en les 
instruccions de contractació, no estan clarament definits, hi ha certa incoherència 
respecte a la publicitat dels procediments negociats i restringits i la publicitat 
que, en general, s’estableix per a tots els contractes, la quantia dels quals supere 
els 50.000 euros. 

- En les instruccions hauria de constar la signatura hològrafa o electrònica de 
l’òrgan de contractació per raons de seguretat jurídica i atenent el principi de 
transparència. 

- Es recomana que en les instruccions de contractació conste expressament el 
procediment de modificació de contractes i els seus requisits. També caldria 
regular-ne les pròrrogues. 

6.3 Perfil del contractant 

L’article 42 de l’LCSP regula el perfil del contractant de les entitats integrants del sector 
públic a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua 
activitat contractual i, amb aquesta finalitat, els òrgans e contractació hauran de 
difondre, per mitjà d’Internet, el seu perfil de contractant. 

En  l’exercici de 2010, el perfil de contractant d’IVHSA es va integrar en la Plataforma 
de Contractació de la Generalitat en compliment de l’Ordre de 17 de setembre de 2008 
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, l’entrada en vigor de la qual va ser 
el primer d’octubre de 2008. 
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Com a resultat de la revisió efectuada, recomanem que els documents del procediment 
de contractació publicats en el perfil de contractant estiguen signats electrònicament, per 
tal de reunir els requisits establits en l’LCSP i en la Llei 11/2007, d’Accés dels 
Ciutadans als Serveis Públics pel que fa a l’autenticitat i la integritat dels documents 
electrònics publicats (signatures electròniques). 

6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’IVHSA i contrastada amb l’obtinguda del 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el quadre següent en el 
qual indiquem el nombre i l’import dels contractes adjudicats en l’exercici, detallats per 
tipus i procediment d’adjudicació: 
 

Tipus de 
contracte  

Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació en euros 
(IVA exclòs) 

Nombre 

Obres 

Obert 2.911.712 73,7% 4 50,0% 

Negociat 1.041.496 26,3% 4 50,0% 

Subtotal 3.953.208 100,0% 8 100,0% 

Serveis 

Obert 74.528 8,3% 1 4,5% 

Negociat 824.831 91,7% 21 95,5% 

Subtotal 899.358 100,0% 22 100,0% 

Total 4.852.566 
 

30 
 

Quadre 24 

A més a més, durant l’exercici s’han formalitzat segons consta en la informació  
subministrada per l’IVHSA, 137 contractes menors per un total  de 973.789 euros. 

6.5 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per l’Institut en 
l’exercici de 2011, hem seleccionat la mostra detallada en el quadre següent, elaborat en 
euros, que representa un 67,1% de l’import total adjudicat en l’exercici. 
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Núm. 
expedient 

Proced. 
d’adjudicació 

Objecte Import 

CTCM-09/78 PO 
Rehabilitació blocs 19,38 i 39 Colònia Sta. Isabel, a S. 
Vicent del Raspeig 

927.981 

CTCM-11/7 PO 
Obres d’urbanització 1ª fase de l’Área de Reforma Interior 
del barri de sant Antón d’Elx 

1.983.731 

CTSM-11/5 PN 
Construcció de línia trifàsica 20 kw doble circuït sector La 
Torre de València 

124.326 

CTSM-11/8 PN 
Obres d’asfaltat i diversos acabaments de les obres 
d’urbanització del sector La Torre de València 

772.103 

CTAP-11/129 PN 
Direcció d’obra i documentació final obres de construcció 
de 55 HP en parcel·la 2 barri sant Antón d’Elx 

101.000 

Total 3.909.141 

PO: procediment obert. PN: procediment negociat.  

Quadre 25 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els 
documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem posat un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que ho requerisquen, així com en 
la justificació i motivació de les declaracions d’urgència o emergència, ja que 
comporten una tramitació especial segons estableix l’LCSP. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que estableixen 
les instruccions de contractació de l’IVHSA. 

A més a més, hem efectuat el seguiment d’una mostra d’expedients analitzats en 
l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, que han estat vigents en 2011. 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius d’acord 
amb l’LCSP, tret dels contractes menors. Els incompliments significatius els hem 
indicat en l’apartat 3.2 d’aquest Informe i els detallem en l’apartat següent, juntament 
amb les observacions sobre determinats aspectes que, tot i no considerar-los 
significatius, els responsables de la Societat han de tenir en compte. 

6.6 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada, igual que en l’exercici anterior, hem observat les 
incidències següents de caràcter general en tots els expedients examinats: 

- En la major part dels contractes revisats en les distintes àrees incloses en l’abast 
d’aquesta fiscalització, hem observat un incompliment dels terminis contractuals 
i uns ajornaments superiors al termini legal establit en la Llei 3/2004. 
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- La documentació preparatòria de l’expedient no conté un informe que incloga la 
naturalesa i extensió de les necessitats del contracte, tal com estableix l’article 
22 de l’LCSP. 

- En general, quan se supera el termini d’execució dels contractes no consta en els 
expedients la justificació de les causes dels dits retards. 

A continuació comentem de manera individualitzada els aspectes més significatius 
resultants de la fiscalització efectuada. 

6.6.1 Contractes adjudicats en l’exercici 

Expedient CTCM-09/76, CTCM-09/77 i CTCM-09/78 

El 26 d’abril de 2011, l’IVHSA va formalitzar tres contractes per a la rehabilitació de 
les fatxades i elements comuns en els blocs 19, 38 i 39 de la colònia santa Isabel a Sant 
Vicent del Raspeig (Alacant), per un imports de 307.849 euros, 307.676 euros i 312.756 
euros, respectivament més IVA i amb un termini d’execució de 6 mesos des de l’acta de 
comprovació del replanteig. 

La licitació dels dits contractes es va publicar en el DOCV el 7 de juliol de 2009 i en el 
perfil de contractant de l’IVHSA, el 10 de juliol de 2009. La dita licitació es referia 
conjuntament a les tres obres, les quals s’adjudicarien, tal com indica el plec de 
condicions, a un únic adjudicatari. 

El dia 18 de març de 2011 es van adjudicar els contractes amb un retard de divuit mesos 
des de l’acta d’obertura de les proposicions, circumstància que la Societat hauria de 
tenir en compte per a millorar la seua gestió contractual, ja que l’LCSP estableix un 
termini màxim de dos mesos per a les administracions públiques. 

Expedient CTCM-11/7 

El 3 de juny de 2011, l’IVHSA va formalitzar un contracte per a l’execució de les obres 
d’urbanització de la primera fase de l’Àrea de Reforma Interior del barri de sant Antón 
d’Elx (Alacant), per un import d’1.983.731 euros i amb un termini d’execució de deu 
mesos. 

En la revisió d’aquest contracte no s’han observat incidències significatives. 

Expedient CTCM-11/5 

El 14 de març de 2011, l’IVHSA va formalitzar un contracte per a la construcció d’una 
línia trifàsica de 20 kW i doble circuït en el sector la Torre de València, per un import 
de 124.326 euros i amb un termini d’execució  d’1,5 mesos. 

Aquest contracte va ser modificat el 27 de juny de 2011 per raó de les circumstàncies 
ocorregudes amb posterioritat a la redacció del projecte, i que es posaren de manifest en 
l’acta de comprovació del replanteig de 28 de març de 2011. L’import d’aquesta 
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modificació va ser de 48.106 euros, que representa un augment del 38,7% del preu del 
contracte. 

Cal assenyalar que les obres van ser executades el 23 de maig de 2011, abans de 
formalitzar la modificació del contracte, i que l’IVHSA hauria de tenir en compte per a 
millorar la seua gestió contractual. 

No està suficientment justificada la capacitat d’obrar del contractista ni consta en 
l’expedient la documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

Expedient CTSM-11/8 

El 6 de maig de 2011, l’IVHSA va formalitzar un contracte per a l’execució d’obres 

d’asfaltat i diversos acabaments de les obres d’urbanització del sector La Torre de 
València, per un import de 772.103 euros i amb un termini d’execució d’un mes. 

En la revisió d’aquest contracte no s’han observat incidències significatives. 

Expedient CTAP-11/129 

El 13 de juny de 2011, l’IVHSA va formalitzar un contracte per a la direcció d’obra i 
documentació final de les obres de construcció de 55 habitatges protegits en parcel·la 2 
barri sant Antón d’Elx (Alacant), per un import de 101.000 euros més IVA. 

En la revisió de l’expedient hem observat que no consten els plecs de condicions, tan 
com exigeix l’article 12.1 de l’LCSP. 

L’adjudicació d’aquest contracte no ha sigut sotmesa als principis prevists en l’article 
175 de l’LCSP i no ha sigut inscrit en el  Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

No està suficientment justificada la capacitat d’obrar dels contractistes (no consta 
l’apoderament dels representants legals ni la declaració de la no concurrència a una 
prohibició de contractar), ni consta en l’expedient la documentació acreditativa de la 
solvència, ni del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

6.6.2 Seguiment de contractes analitzats en l’exercici anterior 

Expedient CTCM-08/32 

El 8 d’abril de 2009 l’IVHSA va formalitzar un contracte per a la construcció de 184 
habitatges, locals i garatges a la parcel·la 03 de sector la Torre de València, per un 
import de 16.021.276 euros més IVA i amb un termini d’execució de 24 mesos des de 
l’acta de comprovació del replanteig. 

A causa de la significativa demora de l’IVHSA en el pagament de les certificacions 
d’obra, el contractista li va comunicar mitjançant un escrit del dia 13 de setembre de 
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2010 la paralització temporal de l’obra. L’IVHSA no n’ha tramitat la suspensió 
temporal de les obres ni la pròrroga del contracte. 

En abril de 2011 es va formalitzar un nou contracte amb el contractista anterior per a 
reprendre parcialment les obres amb un pressupost de 409.119 euros i un termini 
d’execució de cinc mesos. Una vegada finalitzades les obres (setembre de 2011), les 
obligacions derivades del contracte original estan de nou suspeses fins que l’IVHSA i el 
contractista acorden reiniciar-les. 

Expedient CTAP-10/18 

El 15 de febrer de 2010 l’Institut va formalitzar un contracte per a la gestió i execució 
de les obres de millora de la xarxa de subministrament d’aigua en el sector la Torre de 
València, per un import d’1.998.931 euros i amb un termini d’execució de vuit mesos. 

A la data d’elaboració del present Informe, les obres continuen paralitzades per falta de 
pagament per part de l’IVHSA, circumstàncies que no es troben documentades en 
l’expedient. 

Expedient CTCM-10/2 

El 2 de novembre de 2010, l’Institut va formalitzar un contracte per a acabar seixanta 
habitatges protegits, locals i soterrani per a aparcaments en el sector Universitat de 
Gandia (València), per un import de 3.870.408 euros més IVA i amb un termini 
d’execució de catorze mesos des de l’acta de comprovació del replanteig. 

El 4 de novembre de 2011, el contractista sol·licita a l’IVHSA l’ampliació del termini 
d’execució fins al 4 d’abril de 2012, sense que conste en l’expedient la formalització de 
la pròrroga ni la resolució de la concessió de l’òrgan de contractació. 

A 31 de desembre de 2011, les obres executades pujaven a 2.653.142 euros. A la data de 
realitzar aquest Informe, les obres estan pràcticament finalitzades i estan pendents l’acta 
de recepció i la certificació final de l’obra. 

Expedient CTCM-09/5 

El 24 de gener de  2011, l’IVHSA va formalitzar un contracte per a l’adequació 
funcional i la rehabilitació de les façanes i cobertes del grup d’habitatges Sant Jordi 
d’Alcoi, per un import d’1.919.122 euros, amb un  termini d’execució  de divuit mesos. 

A 31  de desembre de 2011, s’havia executat obra per un import  de 497.950 euros. 

Expedient CTCM-10/1 

El 2 d’agost de 2010, l’IVHSA va formalitzar un contracte per a reformar un edifici de 
vuit  habitatges protegits, trasters i locals en la plaça de l’Arbre, 2 de València, per un 
import de 856.957 euros i amb un termini d’execució de divuit mesos. 
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El contractista va deixar d’executar les obres en maig de 2011 per falta de pagament de 
l’IVHSA, circumstància que no està acreditada en l’expedient. 

6.6.3 Revisió de contractes menors 

En l’exercici de 2011 s’han formalitzat nou contractes per a la prestació de serveis de 
comercialització d’habitatges i locals per un import unitari màxim de 18.000 euros. Atés 
que els imports unitaris se situen en el llindar previst en l’LCSP per als contractes 
menors, que la data de formalització, excepte en un cas, és pràcticament la mateixa i que 
el servei que s’ha de prestar és el mateix, entenem que s’ha produït un fraccionament de 
l’objecte del contracte i s’ha incomplit el que disposa l’article 74.2 de l’LCSP i, per 
tant, el que disposa l’article 175 de la mateixa Llei.  

A més a més, hem comprovat que en 2010 es van formalitzar contractes menors 
d’idèntic objecte que els anteriors, per uns imports unitaris de 50.000 euros, que 
l’IVHSA no va incloure en la relació de contractes menors facilitada a aquesta 
Sindicatura de Comptes. En aquest cas, l’import conjunt d’aquests sis contractes supera 
el límit previst per l’LCSP per a qualificar-lo com a contracte subjecte a regularització 
harmonitzada. Per tant, entenem que s’ha produït un fraccionament del contracte a  fi 
d’eludir aplicar el que disposa l’article 174 de l’LCSP. 

Els contractes anteriors no han sigut inscrits en el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 
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7. RECOMANACIONS 

En l'apartat 3 del present Informe hem 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 a 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 la 
Societat. 

Cal destacar que mitjançant un escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 22 de juny de 
2012, l'IVHSA, ha comunicat les mesures adoptades a fi d’atendre les incidències 
indicades en l’informe de l’exercici anterior, que han sigut comprovades en el curs de la 
fiscalització. 

a) Durant l'exercici de 2011 s'han esmenat les incidències següents posades de 
manifest en informes anteriors: 

a.1) En la revisió dels expedients de contractació descrita en l’apartat 6.4 no 
hem observat la formalització dels contractes amb terminis de pagament 
que incomplisquen el que disposa la Llei 3/2004. 

a.2) Establiment d’un règim de disposició mancomunada de fons en les 
entitats bancàries mitjançant un acord del Consell d’Administració de 
l’IVHSA, de 13 de desembre de 2011. 

a.3) Les instruccions de contractació aprovades el 13 de desembre de 2011, 
regulen la necessitat que la documentació preparatòria dels expedients de 
contractació continga un informe que comprenga la naturalesa i 
l’extensió de les necessitats del contracte. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d'exercicis anteriors: 

b.1) L'Institut s’hauria de dotar 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.2) 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. 

b.3) 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 
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crèdits assignats a aqueixa finalitat en els pressuposts de la Conselleria 
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 

b.4) L’IVHSA hauria d’elaborar els comptes anuals consolidats amb els 
comptes anuals definitius de les filials que integren el perímetre de 
consolidació, així com confeccionar l’estat de fluxos d’efectiu 
consolidat, tal com indiquem en l’apartat 5.1. 

b.5) Quant a l’adequada valoració de les “Inversions immobiliàries”, l’ 
IVHSA hauria d’efectuar un estudi al tancament de l’exercici per a 
avaluar els possibles indicis de deteriorament del valor en alguns dels 
elements que integren el seu immobilitzat, tal com indiquem en l’apartat 
5.2.3. 

b.6) En els expedients de contractació haurien de quedar justificades les 
causes o les raons que motiven les demores o els retards en l’execució 
del contracte. (apartat 6.4). 

b.7) Els expedients de contractació haurien de contenir en tots els casos 
l’acreditació de la capacitat d’obrar, de la solvència econòmica i 
financera del contractista i del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social (apartat 6.4) 

b.8) L’IVHSA únicament hauria de registrar com a minoracions del valor de 
les existències en curs la part proporcional de les pèrdues estimades en 
les promocions d’habitatges en construcció, de manera que cada exercici 
econòmic reflectisca exclusivament la pèrdua que ha tingut lloc en el 
mateix exercici (apartat 5.2.5). 

b.9) Els comptes anuals de les empreses vinculades a la Generalitat s’haurien 
de retre, en tots els casos, a aquesta Sindicatura de Comptes. 

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

c.1) Les modificacions en els contractes s’han de formalitzar en tots els casos 
per mitjà del corresponent document contractual i amb caràcter previ a la 
seua execució. 

c.2) Els expedients de baixa d’elements d’immobilitzat han de ser autoritzats 
per la Gerència. 

c.3) En els expedients de contractació s’han de justificar adequadament les 
excessives demores a l’hora d’adjudicar els contractes (apartat 6.6.1) 

c.4) Revisar i consegüentment modificar  les instruccions de contractació de 
la Societat a fi d’esmenar les deficiències indicades en l’apartat 6.2. 
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c.5) Els documents del procediment de contractació publicats en el perfil de 
contractant han d’estar signats electrònicament, tal com  indiquem en  
l’apartat 6.3. 




