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1. OBJECTIUS 

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de 
l’activitat financera del sector públic valencià, així com dels comptes que 
la justifiquen, en el qual es troba la societat de capital Institut Valencià 
d’Habitatge, SA (IVHSA). 

En virtut del que disposa l’article 8.3 del citat text legal i el l’article 56 del 
Reglament Interior de la Sindicatura de Comptes, l’informe que 
realitzarem tindrà per objecte determinar si els comptes anuals de 
l’exercici de 2012 de l’IVHSA s’han presentat d’acord amb els principis 
comptables que hi són d’aplicació, així com verificar el compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2013, aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes en sessió celebrada el dia 20 de desembre 
de 2012, la fiscalització s’ha centrat en les àrees d’aprovisionaments, 
despeses de personal, d’altres despeses d’explotació, creditors 
comercials i d’altres comptes per a pagar i la comptabilització del 
mecanisme especial de pagament a proveïdors; alhora que hem revisat 
les operacions d’assumpció de deutes per part de la Generalitat, les 
operacions societàries corporatives que s’han produït en l’exercici de 
2012, així com en l’àrea de contractació. 

La fiscalització inclou, a més a més, la revisió i avaluació d’aquells 
components del control intern que estiguen relacionats amb les àrees 
objecte d’examen i un seguiment de les circumstàncies recollides en els 
apartats de conclusions i recomanacions de l’informe de fiscalització de 
l’exercici anterior, i es fa esment al seu grau de resolució o compliment i 
es reiteren aquelles recomanacions que siguen pertinents. 

L’Informe de fiscalització recull les mesures que ha d’adoptar l’Entitat 
d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) a fi de millorar la seua gestió 
econòmica i financera en exercicis futurs, alhora que ressenya, en el seu 
cas, les infraccions o irregularitats que s’hagen posat de manifest al llarg 
de la fiscalització, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2 de l’Informe. 

En compliment del que preveuen els articles 11 i 14.6 de la Llei 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, la fiscalització s’ha realitzat de 
manera que permeta que en l’Informe de fiscalització s’oferisquen les 
dades necessàries per a obtenir un judici suficient sobre la qualitat i 
regularitat de la gestió econòmica i financera de l’IVHSA. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’IVHSA estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2012, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a 
l’exercici anual terminat en la dita. 

D’acord amb la normativa que hi és d’aplicació, els comptes anuals de 
l’IVHSA va ser formulats pels administradors el 27 de març de 2013, 
aprovats per la Junta General d’Accionistes el dia 14 de juny i presentats 
en la Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat, en data 28 de juny de 2013, juntament amb l’informe 
d’auditoria, documents que s’hi adjunten. 

Juntament amb els comptes anuals d’IVHSA, la IGG ha presentat 
l’informe d’auditoria de comptes anuals que, atenent al que estableix la 
Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza amb la 
col·laboració d’una empresa privada que es contracta a l’efecte.  

- El patrimoni net i passiu del balanç, els epígrafs de “Fons propis”, 
“Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini” i 
“Creditors comercials i d’altres comptes per a pagar”, tot això quant 
a la comptabilització del mecanisme especial de pagament a 
proveïdors, a l’endeutament subsegüent, a les operacions 
d’assumpció de deutes per part de la Generalitat i a les operacions 
societàries corporatives que s’han produït en l’exercici de 2012. 

- En l’actiu del balanç l’apartat “Clients empreses del grup i 
associades”, en la mesura que el seu saldo està relacionat amb les 
operacions amb la Generalitat. 

- En el compte de pèrdues i guanys, els epígrafs “Despeses de 
personal”, “D’altres despeses d’explotació” i “Aprovisionaments”. 
En aquest últim epígraf es fiscalitzen únicament les compres de 
mercaderies i matèries primeres i els treballs realitzats per unes 
altres empreses. 

Hem realitzat una revisió del compliment de la legalitat, mitjançant 
l’anàlisi d’una mostra dels expedients de contractació gestionats durant 
l’exercici, alhora que hem valorat el compliment dels aspectes més 
rellevants establits en la normativa específica i de general aplicació a les 
empreses de la Generalitat. 

En la fiscalització hem parat especial esment al seguiment de les 
conclusions generals i recomanacions efectuades en l’informe de 
fiscalització de l’exercici anterior, així com de les qüestions de major 
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significació que recullen els informes d’auditoria de la Intervenció 
General de la Generalitat. 

El treball de fiscalització l’hem efectuat sobre els comptes anuals de 
l’IVHSA, societat dominant del Grup IVHSA, donat que el pes relatiu de 
les societats participades, que integren els comptes consolidats 
formulats, és molt limitat, i hem comprovat, no obstant això, la 
formalització i presentació d’aquests comptes. 

D’acord amb l’anterior, hem realitzat les proves d’auditoria financera 
que hem considerat necessàries, d’acord amb els Principis i normes 
d’auditoria del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels 
Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes, recollides en el Manual de fiscalització de la Institució. 

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, tot considerant els objectius 
perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 

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 anterior, pel que fa a les àrees 
fiscalitzades i amb l’activitat contractual, hem revisat el compliment per 
part de l’IVHSA de la legalitat vigent que hi és d’aplicació a la gestió dels 
fons públics durant l’exercici terminat el 31 de desembre de 2012, així 
com l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

La revisió efectuada ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, 
el compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d’empreses públiques i d’altres ens de l’Informe de fiscalització 
del Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2012 i en la 
normativa pròpia de l’IVHSA que tot seguit relacionem: 

- 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. 

- Decret 105/2004, de 25 de juny, que aprova els Estatuts Socials de 
l’IVHSA. 

- Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, que atribueix a l’Institut Valencia d’Habitatge, SA la 
gestió i administració del patrimoni de promoció pública de 
l’habitatge que pertany a la Generalitat. 
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- Decret 35/1988, de 21 de març, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, que regula els Convenis d’Encàrrec de Gestió entre la 
Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transport i l’Institut 
Valencià d’Habitatge, SA i empreses públiques. 

- Decret 61/1987, d’11 de maig, de Consell de la Generalitat, que va 
acordar la constitució de la societat mercantil Institut Valencià 
d’Habitatge, SA. 

- Ordre 8/2011, de 22 de  novembre, de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que modifica l’annex a 
l’Ordre de 2 de novembre de 1988, conjunta de les conselleries 
d’Economia i Hisenda i Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
que detalla el patrimoni de promoció pública de l’habitatge de la 
Generalitat, la gestió i administració del qual s’atribueix a l’Institut 
Valencià d’Habitatge, SA. 

- Ordre de 2 de novembre de 1988, conjunta de les conselleries 
d’Economia i Hisenda i Obres Públiques, Urbanisme i Transports, 
que detalla el patrimoni de promoció pública de l’habitatge de la 
Generalitat Valenciana, la gestió i administració del qual s’atribueix 
a l’Institut Valencià d’Habitatge, SA. 

- Resolució de 15 d’abril de 2011, de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge, que aprova les tarifes d’aplicació per 
a les actuacions encomanades per la Generalitat a l’empresa 
pública Institut Valencià d’Habitatge, SA. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1 
de l’Informe, s’han posat de manifest els fets o circumstàncies 
assenyalats en els paràgrafs següents, que afecten de forma significativa 
l’adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables que hi són 
d’aplicació i a l’adequada presentació dels comptes anuals. 

a) Les pèrdues de l’exercici haurien d’incrementar-se en 7.000.000 
d’euros, en minorar l’epígraf “D’altres ingressos d’explotació” del 
compte de pèrdues i guanys i en augmentar l’epígraf “D’altres 
aportacions de socis” de fons propis, segons que detalla l’apartat 5.4 
de l’Informe. 

b) Els fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació i finançament que 
figuren en l’estat de fluxos d’efectiu, no s’han calculat d’acord amb 
que estableix el Pla General de Comptabilitat (PGC), i els seus 
imports són significativament discordants amb la resta dels 
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documents comptables que integren els comptes anuals, segons 
que indica l’apartat 5.5 de l’Informe. 

c) L’epígraf de l’actiu corrent “Deutors comercials i d’altres comptes a 
cobrar” es troba sobrevalorat, mentre que l’epígraf de l’actiu no 
corrent “Inversions en empreses del grup i associades a llarg 
termini” es troba infravalorat, segons que detalla l’apartat 5.5 de 
l’Informe, en raó que els saldos a cobrar i pagar amb la Generalitat 
no estan adequadament classificats, d’acord amb el criteri establit 
en la norma 6a d’elaboració dels comptes anuals del PGC. 

 En el mateix sentit i per la mateixa raó, l’epígraf del passiu corrent 
“Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini” es troba 
sobrevalorat, mentre que l’epígraf del passiu no corrent “Deutes 
amb empreses del grup i associades a llarg termini” es troba 
infravalorat. 

Amb independència de les circumstancies expressades, cal fer notar que, 
d’acord amb la normativa comptable, la informació recollida en la 
memòria dels comptes anuals és insuficient, i podem fer esment als 
següents fets significatius en els quals no s’ofereix informació sobre les 
següents circumstàncies: 

a) Les nombroses contingències que poden derivar-se dels diversos 
procediments judicials que afecten l’IVHSA, entre els quals hi ha els 
referits a l’expedient de regulació d’ocupació, en el sentit exposat 
en els apartats 5.1 i 5.7 de l’Informe. 

b) La disminució dels deutes amb entitats financeres i sobre la seua 
situació vençuda en el moment de ser assumides per la Generalitat, 
com indiquem en l’apartat 5.5 de l’Informe. 

c) El canvi d’estimació comptable de la provisió per al pagament 
d’interessos de demora per operacions comercials, com a 
conseqüència del que preveu el mecanisme extraordinari per al 
pagament a proveïdors, segons que detallem a l’apartat 5.9 de 
l’Informe. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2 
de l’Informe, no s’han posat de manifest incompliments significatius de 
la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, pel que fa a les àrees 
fiscalitzades. 

Amb independència de la conclusió anterior, cal ressaltar que en la 
major part dels contractes revisats, en les distintes àrees incloses en 
l’abast d’aquesta fiscalització, hem observat un incompliment del 
termini legal de pagament establit en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
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que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials (LMOC), segons que indiquem en els apartats 5.9 i 6 de 
l’Informe. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’IVHSA es va constituir pel Decret 61/1987, d’11 de maig, del Consell de 
la Generalitat, com una empresa pública, que depèn actualment de la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per a dur a 
terme la política d’habitatge de la Generalitat, amb forma de societat 
anònima, l’únic accionista de la qual és la Generalitat. 

L’objecte social de l’IVHSA comprèn la rehabilitació i promoció 
d’habitatges, en especial les de protecció oficial; l’adquisició o alienació 
del sòl; la promoció, gestió i execució d’activitats urbanístiques en 
general; així com quantes activitats complementàries, accessòries i 
auxiliars siguen necessàries per a la seua realització. 

El Consell de la Generalitat va encomanar a l’IVHSA, mitjançant el Decret 
118/1988, de 29 de juliol, la gestió i administració del patrimoni 
d’habitatges de promoció pública que pertanyen a la Generalitat, la 
titularitat de la qual no es transmet, i el seu inventari el detalla l’Ordre 
de 2 de novembre de 1988, que ha incorporat nous béns mitjançant 
l’Ordre 8/2011, de 22 de novembre. 

Mitjançant acord del Govern Valencià, de 23 de març de 1999, es va 
ampliar l’objecte social de l’Institut a fi que poguera 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, prèvia autorització del Govern 
Valencià, per a facilitar el finançament i construcció d’infraestructures 
públiques de titularitat de la Generalitat, de manera especial pel que fa a 
la Conselleria d’Educació, per a la construcció de centres docents públics. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Les notes 1 i 32 de la memòria dels comptes anuals, així com l’informe 
de gestió, recullen la informació detallada relativa a la gestió de l’IVHSA i 
inclouen una exposició de l’evolució de l’activitat i situació de l’Entitat en 
l’exercici de 2012, segons que estableix la normativa mercantil i 
comptable. 

Hem comprovat, tanmateix que en la memòria dels comptes anuals no 
es fa esment a diverses qüestions que per la seua rellevància durant 
l’exercici de 2012, s’haurien d’haver recollit de forma expressa, entre les 
quals poden citar les següents: 
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- En l’exercici de 2012 s’ha gestionat i executat l’adequació de la 
plantilla de l’IVHSA a les necessitats productives, organitzatives i 
econòmiques actuals, i s’ha tramitat un expedient de regulació 
d’ocupació que n’ha afectat el 61%, segons que detalla l’apartat 5.7 
de l’Informe. 

- La reestructuració de l’IVHSA ha significat el cessament de les 
activitats de promoció d’habitatge protegit i d’urbanització de sòl, la 
paralització de determinats projectes en curs i la reorientació de la 
seua activitat a les línies de negoci amb un marcat caràcter social, 
com ara la gestió del lloguer dels immobles de producció pròpia i la 
gestió d’habitatges del patrimoni públic de la Generalitat. 

- El 14 de desembre de 2012, l’IVHSA i Bànkia van formalitzar un 
conveni de col·laboració pel qual es crea un fons d’habitatges en 
lloguer destinat a les famílies que hagen perdut el seu habitatge 
habitual per un procés judicial o extrajudicial d’execució 
hipotecària o d’unes altres circumstàncies excepcionals derivades 
de l’actual crisi econòmica, mitjançant la subscripció d’un contracte 
d’arrendament d’interès social. 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS RELLEVANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1 Control formal dels comptes del Grup IVHSA 

L’IVHSA, per la seua condició de societat dominant d’un grup de 
societats, està subjecte a l’obligació de formular comptes anuals 
consolidats, d’acord amb el que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. 

Hem comprovat que els comptes consolidats i els comptes anuals de les 
societats que integren el perímetre de consolidació, s’han retut a la 
Sindicatura de Comptes, a través de la Intervenció General. Les societats 
de capital que formen part del Grup IVHSA, a més de la mateixa societat 
dominant, són les següents: Desenvolupaments Urbans per a Habitatges 
Protegits, SL, Tasca Promotora Valenciana d’Habitatge, SL i Pla Cabanyal-
Canyamelar 2010, SA. 

Pel que fa al contingut dels comptes anuals de l’IVHSA, i encara que ha 
quedat al marge de l’abast de la fiscalització realitzada, resulta 
convenient fer esment a les següents consideracions: 

- L’IVHSA no té reconegudes correccions valoratives per deterioració 
per a cap immobilitzat material ni per a cap inversió immobiliària, 
segons que indiquen les notes 6 i 7 de la memòria dels comptes 
anuals. 

 En aquest sentit, la norma 2a de l’Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda EHA/733/2010, de 25 de març, que aprova aspectes 
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comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies (OACEP), estableix l’obligació d’estimar el valor 
recuperable dels dits actius, si s’avalua que hi ha algun dels indicis 
de deterioració que la dita norma detalla, sempre que siguen 
rellevants i hagen de tenir o es preveu que tinguen efectes a llarg 
termini. 

- De la informació obtinguda del departament jurídic de l’IVHSA i de 
l’Advocacia de la Generalitat es desprèn l’existència de nombroses 
contingències, el desenllaç i consegüent efecte de les quals en els 
comptes anuals no ha sigut estimat per l’Entitat. 

 En aquest sentit, és especialment rellevant la sentència del Tribunal 
Suprem de data 20 de setembre de 2012, que anul·la definitivament 
un projecte de reparcel·lació, el valor comptable del qual en 
existències com a producte terminat puja a 10.389.583 euros, sense 
que l’IVHSA haja informat d’aquesta contingència i dels seus 
efectes en els seus comptes anuals. 

5.2 Balanç 

El balanç de l’IVHSA, a 31 de desembre de 2012, juntament amb les dades 
de l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 
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ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació

ACTIU NO CORRENT 118.644.204 122.015.002 (2,8%)

Immobilitzat intangible 305.733 330.610 (7,5%)

Immobilitzat material 11.996.415 17.364.998 (30,9%)

Inversions immobiliàries 97.783.601 93.831.372 4,2%

Inversions en empres. grup i asso. a llarg term. 8.068.409 10.135.821 (20,4%)

Actius per impost diferit 430 430 0,0%

Deutors per opera. de tràfic a llarg termini 489.616 351.771 39,2%

ACTIU CORRENT 321.997.158 330.092.924 (2,5%)

Existències 167.344.289 172.951.766 (3,2%)

Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 149.157.840 152.049.244 (1,9%)

Inversions en empres. grup i associ. curt term. 351.827 267.141 31,7%

Inversions financeres a curt termini 1.946.820 2.097.941 (7,2%)

Periodificacions a curt termini 1.258 11.487 (89,0%)

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 3.195.124 2.715.345 17,7%

Total actiu 440.641.362 452.107.926 (2,5%)
 

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2012 31-12-2011 Varia. 

PATRIMONI NET (37.786.414) (12.088.263) (212,6%)

Fons propis (87.304.270) (64.093.535) (36,2%)

Subvencions, donacions i llegats rebuts 49.517.856 52.005.272 4,8%

PASSIU NO CORRENT 80.930.856 118.137.575 31,5%

Provisions a llarg termini 751.613 91.704 719,6%

Deutes a llarg termini 80.034.615 117.893.758 (32,1%)

Passius per impost diferit 144.628 152.113 (4,9%)

PASSIU CORRENT 397.496.920 346.058.614 14,9%

Provisions a curt termini 7.719.056 13.145.604 (41,3%)

Deutes a curt termini 40.014.432 165.090.652 (75,8%)

Deutes amb empres. grup i associades c. term. 274.349.608 45.744.411 499,7%

Creditors comercials i d’altres comptes a pagar 75.413.824 122.077.947 (38,2%)

Total patrimoni net i passiu 440.641.362 452.107.926 (2,5%)

Quadre 1 

L’actiu del balanç no presenta una variació significativa i la reducció del 
2,5% respecte a l’exercici anterior s’ha produït en funció de les següents 
circumstàncies: 
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- En l’exercici de 2012 s’ha comptabilitzat la deterioració de les 
existències de promocions terminades de sòl i habitatges, 
mitjançant una correcció del seu valor comptable, per una quantia 
de 7.744.496 euros. 

- S’ha produït una disminució dels deutors comercials i d’altres 
comptes a cobrar amb la Generalitat, per la xifra de 5.425.143 euros, 
que es comptabilitzen directament contra resultats negatius 
d’exercicis anteriors, segons que analitzem en els aparats 5.4 i 5.5 
de l’Informe. 

La variació negativa dels fons propis, en un percentatge del 36,2%, és 
analitzada amb detall en l’apartat 5.4 de l’Informe en tractar-se d’una 
àrea inclosa en l’abast de la fiscalització, segons que indica l’apartat 2.1 
de l’Informe. 

Pel que fa al passiu del balanç, s’ha produït un increment significatiu 
dels deutes amb empreses del grup i associades a curt termini, i podem 
fer esment a les circumstàncies següents: 

- La significativa disminució dels deutes a llarg termini i a curt 
termini, per sengles xifres de 37.859.143 i 125.076.220 euros, s’ha 
produït per la transferència a la Generalitat de nombrosos préstecs i 
crèdits rebuts d’entitats de crèdit, quedant l’IVHSA obligat devers 
aquest nou creditor, segons que analitza el punt a) de l’apartat 5.5 
de l’Informe. 

- La disminució dels creditors comercials i d’altres comptes a pagar, 
per una quantia de 46.664.123 euros té el seu origen en el 
mecanisme especial de pagament a proveïdors, que ha suposat que 
crèdits comercials per import de 57.429.432 euros també hagen 
sigut transferits a la Generalitat, que ha atès el seu pagament, 
segons que analitzem en el punt a) de l’apartat 5.5 de l’Informe. 

En el passiu del balanç podem fer esment, a més a més, a la significativa 
disminució de les provisions a curt termini, que té el seu origen en un 
excés de 8.155.397 euros, en la provisió per interessos de demora per les 
operacions comercials ateses a través del mecanisme especial de 
pagament de proveïdors, la normativa del qual establia la renúncia 
expressa al seu cobrament, segons que analitzem en l’apartat 5.9 de 
l’Informe. 

5.3 Compte de pèrdues i guanys 

El compte de pèrdues  guanys de l’IVHSA de l’exercici de 2012, juntament 
amb les dades de l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2012 2011 Varia. 

Import net de la xifra de negocis 16.114.131 26.607.570 (39,4%)

Variació existències productes terminats i en curs (5.357.472) (5.102.300) 5,0%

Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 2.338 660.734 (99,6%)

Aprovisionaments (14.394.861) (15.518.851) (7,2%)

D’altres ingressos d’explotació 8.231.258 2.038.163 303,9%

Despeses de personal (13.861.991) (13.648.513) 1,6%

D’altres despeses d’explotació 4.100.582 (5.198.661) (178,9%)

Amortització de l’immobilitzat (2.290.526) (2.321.822) 1,3%

Imputació subvencions d’immob. no financ. i d’altres 511.709 549.983 (7,0%)

Deterioració per alienacions de l’immobilitzat 170.020 (87.379) (294,6%)

D’altres resultats 172 (3.859) 104,5%

Resultat d’explotació (6.774.640) (12.024.935) 43,7%

Ingressos financers 343.181 594.084 (42,2%)

Despeses financeres (14.969.136) (15.871.595) (5,7%)

Deterioració i resul. per alien. d’instruments financers (2.158.878) (1.545.514) 39,7%

Resultat financer (16.784.833) (16.823.025) 0,2%

Resultat abans d’impostos (23.559.473) (28.847.960) 18,3%

Resultat exercici operacions continuades (23.559.473) (28.847.960) 18,3%

Resultat de l’exercici (23.559.473) (28.847.960) 18,3%

Quadre 2 

Pel que fa a les dades que recull el compte de pèrdues i guanys, cal 
ressaltar les següents circumstàncies que expliquen les raons que han 
determinat que les pèrdues d’explotació s’hagen reduït en un 43,1% 
malgrat la disminució de l’import net de la xifra de negocis en un 
percentatge del 39,4%. 

- La variació absoluta en favor de l’IVHSA, en l’epígraf “D’altres 
despeses d’explotació”, per una quantia de 9.299.243 euros, segons 
que analitzen en l’apartat 5.9 de l’Informe. 

- La subvenció rebuda amb caràcter excepcional de la Generalitat, per 
una quantia de 7.000.000 d’euros, comptabilitzada en l’epígraf 
“D’altres ingressos d’explotació”, per a finançar l’expedient de 
regulació d’ocupació, segons que analitzem en els apartats 5.4 i 5.7 
de l’Informe. 
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5.4 Fons propis 

L’epígraf de "Fons propis", a 31 de desembre de 2012, juntament amb les 
dades de l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 

 

Fons propis des/2012 des/2011 Variació 

Capital 25.889.838 21.537.251 20,2%

Reserves 1.492.221 1.492.221 0,0%

Resultats d’exercicis anteriors (91.126.856) (58.275.047) (56,4%)

Resultat de l’exercici (23.559.473) (28.847.960) 18,3%

Total fons propis (87.304.270) (64.093.535) (36,2%)

Quadre 3 

L’increment de la xifra de capital té el seu origen en l’ampliació de 
capital realitzada el 2011, mitjançant l’aportació de béns immobles de la 
Generalitat, per un import de 4.352.587 euros, registrada com cal el 2012. 

L’any 2012, el Consell d’Administració va acordar realitzar una operació 
d’augment de la xifra de capital social de 77.429.407 euros mitjançant la 
capitalització de crèdits i posteriorment es va reduir la xifra de capital 
social en 85.298.857 euros. 

Aquesta operació s’ha comptabilitzat en l’exercici de 2013 en haver-se 
inscrit en el Registre Mercantil amb posterioritat a la formulació dels 
comptes anuals de l’exercici de 2012. En aquest context cal fer notar que 
els fons propis de l’IVHSA en l’exercici de 2013 s’han vist 
significativament modificats respecte als que figuren en el balanç de 
l’exercici de 2012. 

Les notes 14 i 30 c) de la memòria dels comptes anuals, en referir-se a la 
citada modificació del capital social, omet que els crèdits capitalitzats 
figuren en el passiu corrent, en l’epígraf “Deutes amb empreses del Grup 
i associades a curt termini”, segons que detallem en l’apartat 5.5 de 
l’Informe. 

El 16 de maig de 2012, l’IVHSA va cobrar una transferència corrent de la 
Generalitat, per un import de 7.000.000 d’euros, per a finançar costos 
derivats de l’expedient de regulació d’ocupació, segons que detallem en 
l’apartat 5.7 de l’Informe, i el va comptabilitzar en el compte de pèrdues i 
guanys, en l’epígraf “D’altres ingressos d’explotació”. 

Quant al citat registre, segons la norma 18a.2 de registre i valoració del 
PGC i l’apartat 2 de la norma 6a de l’OACEP, les transferències per a 
finançar despeses específiques associades al conjunt de les activitats que 
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realitza, han de registrar-se en l’epígraf “D’altres aportacions de socis”, 
dels fons propis. 

Hem comprovat que, en la data de tancament de l’exercici de 2012, 
l’import de la transferència corrent rebuda ha sigut aplicat a la seua 
finalitat en una quantia de 5.119.521 euros, segons que detallem en 
l’apartat 5.7 de l’Informe. 

En la mesura que existeix la possibilitat que durant l’any 2013 es puguen 
produir majors costos derivats de l’expedient de regulació d’ocupació, 
especialment pels litigis en curs, l’IVHSA no ha aplicat el que preveu el 
Decret 104/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

S’han corregit errors relatius a exercicis anteriors, per un import net de 
4.003.849 euros, que incrementa l’epígraf “Resultats negatius d’exercicis 
anteriors”, segons que detalla la nota 2.f) de la memòria dels comptes 
anuals. 

5.5 Operacions amb la Generalitat 

Un detall dels saldos a cobrar i a pagar amb l’accionista únic de l’IVHSA 
que és la Generalitat, en data 31 de desembre de 2012, classificats en el 
balanç com a actius i passius corrents, i que representen el 27,7% i el 62% 
del total del balanç, és el següent, en euros: 

 

Saldos A cobrar A pagar 

Derivats d’acords de la Generalitat el 2012 0 221.763.427

Conselleria d’Infraestr., Territori i Medi Ambient 72.158.868 52.586.180

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 49.968.738 0

Total 122.127.606 274.349.607

Quadre 4 

Els comptes anuals estan formulats tot afirmant que aquests saldos 
s’esperen realitzar durant l’any 2013 i que no es troben deteriorats. Les 
circumstàncies que detallem tot seguit posen de manifest que aquesta 
informació no es troba suficientment justificada ja que en la seua major 
part han de considerar-se com a actius i passius no corrents, i no hi ha 
evidències que permeten considerar que els saldos a cobrar no es troben 
deteriorats, circumstància que podria afectar el fons de maniobra real i 
els resultats de l’exercici. 
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a) Acords del Consell 

En l’exercici de 2012 el Consell de la Generalitat va adoptar diversos 
acords per a facilitar la patrimonialització i capitalització de les seues 
empreses públiques, en virtut dels quals la Generalitat ha assumit deutes 
de l’IVHSA amb entitats financeres, per un import de 164.336.178 euros i 
deutes amb proveïdors i creditors per un total de 57.427.248 euros, 
segons el següent detall, en funció de la forma en què es trobaven quan 
van ser ateses, en euros: 

 

Deutes Vençudes No vençudes Total 

Préstecs Institut Valencià de Finances 45.572.092 14.970.000 60.542.092

Préstecs i crèdits entitats de crèdit 16.376.393 87.417.693 103.794.086

Pla de pagament a proveïdors 57.427.248 0 57.427.248

Total  119.375.733 102.387.693 221.763.426

Quadre 5 

D’acord amb la normativa comptable, l’IVHSA ha donat de baixa aquests 
passius i ha reconegut el nou passiu financer sorgit amb la Generalitat, 
en tenir tots dos condicions substancialment diferents. 

La memòria dels comptes anuals no informa que els acords del Consell 
indicaven que la destinació de la totalitat d’aquests crèdits comercials i 
financers transferits a la Generalitat fóra la seua capitalització o 
patrimonialització, mitjançant la seua compensació; ni informa sobre la 
seua situació vençuda en el moment de ser assumides per la Generalitat, 
tal i com disposen les normes 2a del marc conceptual i 10a.2 d’elaboració 
dels comptes anuals del PGC. 

En aquest sentit, en data 14 de setembre de 2012, el Consell va acordar 
ampliar el capital de l’IVHSA, mitjançant el desemborsament i 
capitalització de l’import del crèdit referit al pla de pagament a 
proveïdors, en una quantia de 57.429.407 euros, que el secretari 
autonòmic del sector públic empresarial va ordenar incrementar el 13 de 
desembre de 2012 en la xifra de 20.000.000 d’euros, mitjançant la 
capitalització de crèdits financers. 

Els comptes anuals estan formulats tot afirmant que el deute amb la 
Generalitat, en una quantia de 221.763.426 euros, se extingirà durant 
l’exercici de 2013. Aquesta circumstància s`ha produït respecte a l’import 
de 77.429.407 euros de crèdits capitalitzats, referits al paràgraf anterior. 

Pel que fa a la resta del deute de la Generalitat amb l’IVHSA, que puja a 
un total de 144.334.019 euros, hi ha condicions que permeten preveure 
que la seua extinció no es produirà durant l’exercici de 2013, ja que el 
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context en què l'IVHSA desenvolupa actualment la seua activitat no li 
permet generar fluxos d’efectiu suficients, per la qual cosa es pot 
concloure que la dita quantia no es troba adequadament classificada 
com a passiu corrent, sinó que hauria d’estar registrada com a passiu no 
corrent. 

Amb posterioritat a la formulació dels comptes anuals, en data 30 de 
maig de 2013, el Consell va acordar modificar les condicions dels crèdits 
financers no capitalitzats i va establir uns terminis de devolució concrets 
que abans no estaven establits i la no meritació d’interessos per aquestes 
operacions, que confirmen les circumstàncies indicades en el paràgraf 
anterior. 

En virtut del que disposa l’esmentat acord, en la data de tancament dels 
comptes anuals de 2012, els crèdits financers no capitalitzats, que 
pujaven a un total de 144.334.019 euros, es trobarien en la següent 
situació: 

- La xifra de 104.657.967 euros té establit un termini de venciment de 
13 anys, que finalitza el 31 de desembre de 2015, prorrogable per 
acord exprés del Consell, amb carència d’amortització de 3 anys, 
fins al 31 de desembre de 2015, i quotes anuals d’amortització 
constants durant 10 anys. 

- La resta de crèdits financers no capitalitzats, per un import de 
39.678.211 euros, són exigibles a curt termini, però si arribat el 
venciment no se salda, es produiria la seua renovació automàtica. 

L’estat de fluxos d’efectiu ha mostrat les transferències de crèdits a la 
Generalitat, malgrat que no comporten variació d’efectiu, per la qual 
cosa no s’ha formulat segons la normativa comptable, i per tant cal 
realitzar les següents consideracions: 

- Els fluxos d’explotació, per 168.950.180 euros positius, haurien de 
ser positius en la xifra de 4.614.001 euros. 

- Els fluxos de finançament, per 162.568.762 euros negatius, haurien 
de ser positius en la xifra de 1.767.417 euros. 

Entre els mesos de gener i juliol de 2013, la Generalitat ha assumit un 
major deute financer, per import de 33.746.842 euros, entre el qual 
podem destacar la transferència d’una pòlissa de crèdit de 29.700.000 
euros, formalitzada en el conveni per al finançament i construcció de 
centres docents, referit en el punt c) d’aquest apartat de l’Informe. 
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b) Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient 

Un detall per activitats dels actius i passius corrents comptabilitzats per 
l’IVHSA, corresponents a aquesta Conselleria, així com la seua posició 
neta deutora, és el següent, en euros: 

 

Activitats A cobrar A pagar Net 

Gestió del patrimoni públic d’habitatges 51.075.055 40.619.493 10.455.562

Convenis de gestió 12.902.845 10.075.281 2.827.564

Subvencions al promotor 2.834.198 0 2.834.198

Ordres d’execució 2.359.167 0 2.359.167

Subvencions al comprador 2.313.730 0 2.313.730

Subvencions a la rehabilitació estructural 351.722 0 351.722

D’altres conceptes 322.151 1.891.406 (1.569.255)

Total 72.158.868 52.586.180 19.572.688

Quadre 6 

Un detall dels saldos del quadre anterior, derivats d’operacions 
d’exercicis anteriors a 2010, i per tant d’una antiguitat de 3 anys o 
superior, és el següent, en euros: 

 

Ac Exercicis anteriors a 2010 

Activitats A cobrar  A pagar Net 

Gestió del patrimoni públic d’habitatges 47.014.667 18.029.383 28.985.284

Convenis de gestió 9.187.074 9.803.222 (616.148)

Subvencions al promotor 36.310 0 36.310

Subvencions al comprador 2.313.730 0 2.313.730

D’altres conceptes 0 1.891.406 (1.891.406)

Total 58.551.781 29.724.011 28.827.760

Quadre 7 

Pel que fa a les principals activitats que desenvolupa l’IVHSA, que han 
generat significatius saldos a cobrar i pagar, s’han posat de manifest les 
següents circumstàncies: 
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- En virtut del Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell, l’IVHSA 
s’encarrega de la gestió del patrimoni públic d’habitatges de la 
Generalitat, i assumeix el pagament del manteniment i les 
reparacions d’aquests habitatges, alhora que gestiona i cobra els 
lloguers als arrendataris. 

 La Generalitat no transfereix a l’IVHSA els pagaments efectuats pel 
seu compte, per la qual cosa l’IVHSA no ingressa a la Generalitat els 
cobraments percebuts per lloguers. Hem comprovat que estan 
pendents de ser liquidats els exercicis de 2007 a 2012, circumstància 
que representa un incompliment del que preveu la normativa 
referida en el paràgraf anterior. 

 En aquest sentit, recomanem que es regularitze i liquide 
ordenadament tots els imports pendents de cobrament i pagament, 
i s’execute adequadament els que preveu la normativa d’aplicació. 

 En el mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors es van 
incloure factures de proveïdors per reparacions i manteniment per 
import de 7.273.556 euros, que tenien la seua corresponent 
contrapartida a cobrar de la Generalitat. En conseqüència, hauria de 
compensar-se aquest import amb els crèdits referits en el punt a) 
anterior, tot i haver-se utilitzat en l’exercici de 2013 per al 
desemborsament de l’ampliació de capital 

- En aplicació del que disposa el Decret 35/1988, de 29 de juliol, la 
Generalitat va encarregar a l’IVHSA l’execució d’obres sobre béns de 
tercers. Hi ha més de 40 obres executades, pendents de liquidar, en 
les quals podem destacar-ne pel seu import i antiguitat, les 
següents, en euros: 

 

Expedient Conveni  Any Import 

V-92/850-B Rehabilitació urbana València 2008 2.259.426 

Pluges 2007 Pluges 2007 2007 2.364.574 

IVAM Ampliació 2009 1.437.949 

Total 6.061.949 

Quadre 8 

- Amb la finalitat de promoure la venda d’habitatges de protecció 
oficial, l’IVHSA ha recorregut a la tècnica de descomptar, en el preu 
de venda d’aquests habitatges, les subvencions concedides per la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient als 
compradors, alhora que se subroga en la condició de beneficiari de 
les subvencions. En la data de tancament de l’exercici de 2012, la 
Generalitat tenia pendent de pagament a l’IVHSA per aquest 
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concepte, un total de 2.313.730 euros, que coincideix amb el saldo 
dels compte “Subvencions al comprador”. 

- La conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va 
encomanar a l’IVHSA diferents activitats el cost de les quals se li 
facturava, i en registrava l’ingrés de forma que no afectara els 
resultats de l’IVHSA. 

 En l’exercici de 2012 s’ha portat a pèrdues d’exercicis anteriors un 
total de 5.205.441 euros, degut a què la Generalitat ha tornat els 
factures que li van ser remeses per l’IVHSA, segons que hem indicat 
en l’apartat 5.5 de l’Informe. 

 Des de l’exercici de 2012 només es realitzen ordres d’execució 
referides a l’activitat de l’Agència Valenciana de Lloguer, sense que 
s’hagen produït durant 2013 devolucions de les factures emeses. 

L’elevada antiguitat dels saldos a cobrar i a pagar amb la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, l’absència d’un venciment 
precís i les circumstàncies indicades en els paràgrafs anteriors per a 
cadascuna de les activitats, permeten apreciar que no és probable que la 
seua realització i extinció es realitze abans del dia 31 de desembre de 
2013, per la qual cosa podem concloure que aquests actius i passius no 
es troben adequadament classificats com a corrents, sinó que haurien 
d’estar registrats com a no corrents. 

En el context expressat, la demora en el cobrament dels saldos a cobrar 
de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient constitueix 
un indici de deterioració del seu valor comptable, que l’IVHSA no ha 
estimat i hauria de valorar en exercicis futurs per als saldos de major 
antiguitat. 

c) Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

El saldo a cobrar de 49.968.738, deriva d’un conveni per al finançament i 
construcció de centres docents, segons que indica la nota 30.b) de la 
memòria dels comptes anuals de l’IVHSA, l’execució del qual va 
finalitzar en exercicis anteriors. 

La Conselleria no ha complit amb les obligacions establides en el conveni 
devers l’IVHSA, i hem de destacar que del total de factures pendents de 
pagament, un total de 44.724.410 euros corresponen a exercicis anteriors 
a 2010, mentre que la resta es refereixen, principalment, a factures 
emeses pels venciments d’interessos, de la pòlissa de crèdit utilitzada 
per al finançament de les obres, el saldo de la qual a 31 de desembre de 
2012 pujava a 29.787.363 euros, i les despeses financeres de la qual 
meritats són registrats en l’IVHSA com a major deute de la Conselleria, 
sense afectar el seu compte de pèrdues i guanys. 
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En virtut del que hem exposat, i en aplicació de la normativa comptable, 
considerem que els citats crèdits no haurien d’estar registrats com actiu 
corrent, sinó com a actiu no corrent. 

En el mateix sentit, respecte a la valoració dels citats actius, considerem 
convenient que l’IVHSA, en exercicis futurs, valore la possible 
deterioració de valor conseqüència de la demora en el seu cobrament, 
especialment en els saldos de major antiguitat, segons que estableix la 
normativa comptable. 

5.6 Proveïdors i creditors diversos 

Un detall del saldo que compon les partides “Proveïdors” i “Creditors 
diversos”, que s’integren en l’epígraf del passiu corrent “Creditors 
comercials i d’altres comptes a pagar”, i la seua comparació amb 
l’exercici anterior, és el següent, en euros: 

 

Concepte 2012  2011 Variació 

Proveïdors 23.805.135 70.351.865 (66,2%)

Creditors diversos 7.089.819 4.399.932 61,1%

Total 30.894.954 74.751.797 (58,7%)

Quadre 9 

La significativa disminució del saldo és causa de la transferència 
d’aquests crèdits a la Generalitat, instrumentada a través del mecanisme 
extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les 
comunitats autònomes, formalitzat i materialitzat el juny de 2012, per un 
total de 57.427.248 euros. 

La nota 34 de la memòria dels comptes anuals de l’IVHSA, pel que fa als 
ajornaments de pagaments a proveïdors, mostra com l’Entitat ha 
millorat la greu situació en què es trobaven al tancament de l’exercici de 
2011, encara que persisteixen els problemes de liquiditat, circumstància 
que ha determinat l’incompliment general dels terminis legals de 
pagament. 

Hem comprovat que, a la data de tancament de l’exercici de 2012, un 
total de 16.355.121 euros han superat el termini de pagament establit en 
l’LMOC. L’IVHSA té previst liquidar aquest deute l’any 2013 en acollir-se a 
la nova fase del mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les comunitats autònomes, d’acord amb el Reial Decret Llei 
8/2013, de 28 de juny, de Mesures Urgents contra la Morositat de les 
Administracions Públiques i de Suport a Entitats Locals amb problemes 
financers. 
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5.7 Despeses de personal 

Un detall del saldo que compon aquest epígraf del compte de pèrdues i 
guanys, i la seua comparació em l’exercici anterior, és el següent, en 
euros: 

 

Concepte 2012  2011 Variació 

Sous i salaris 6.441.039 10.206.162 (36,9%)

Indemnitzacions 5.119.521 216.493 2.264,8%

Seguretat Social a càrrec empresa 2.268.768 3.161.755 (28,2%)

D’altres despeses socials 32.663 64.103 (49,0%)

Total 13.861.991 13.648.513 1,6%

Quadre 10 

Les despeses de personal han disminuït un 34,9% respecte de l’exercici 
de 2011, si no considerem les indemnitzacions satisfetes al personal 
afectat per l’expedient de regulació d’ocupació tramitat durant l’exercici 
de 2012. 

Hem comprovat que la memòria dels comptes anuals no mostra 
informació quantitativa ni qualitativa de les despeses, contingències i 
ingressos derivats de la reestructuració efectuada, tot i la seua 
rellevància, com disposen les normes 2a del marc conceptual i 10a.2 
d’elaboració dels comptes anuals del PGC. 

En l’exercici de 2012, l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocupació 
ha significat l’extinció del contracte de treball a un total de 199 
treballadors, d’una plantilla de 325 empleats, circumstància que ha 
representat una reducció en la plantilla del 61,2% 

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 sessió 
celebrada el 13 de desembre de 2011, va autoritzar l’inici dels tràmits i 
estudis necessaris per a l’elaboració d’un pla de sanejament, entre les 
quals mesures d’ajust es preveia l’aplicació del citat expedient de 
regulació d’ocupació, en la tramitació del qual podem fer esment a les 
següents circumstàncies: 

- El dia 30 de març de 2012 es va comunicar als representants legals 
dels treballadors l’obertura del període de consultes de l’expedient 
de regulació d’ocupació de caràcter extintiu, i es va comunicar a 
l’autoritat laboral en data 2 d’abril de 2012. 



Institut Valencià d'Habitatge SA. Exercici de 2012 

522 

- El 4 de maig de 2012 les parts negociadores van aconseguir un 
acord, ratificat per l’assemblea de treballadors, que finalment va 
derivar en l’extinció dels contractes afectats pel l’expedient de 
regulació d’ocupació. 

- En el citat expedient es va establir un règim especial per als 
treballadors afectats amb una edat de 55 anys o superior; la posada 
a disposició d’un pla de recol·locació externa, a través d’empreses 
de recol·locació autoritzades; així com la constitució d’una borsa de 
treball d’una duració màxima de 4 anys; i unes millores voluntàries 
de les prestacions en funció del col·lectiu i trams d’edat. 

Un detall per conceptes del compte d’indemnitzacions és el següent, en 
euros: 

 

Concepte Pagats 
Provisió a 

llarg 
termini 

Total 

Legal, de l’Estatut dels Treballadors 4.086.362 0 4.086.362

Millores voluntàries 339.360 226.688 566.048

Pla de recol·locació 6.423 108.572 114.995

Borsa de formació 30.376 69.624 100.000

Conveni especial de la Seguretat Social 0 252.116 252.117

Total 4.462.521 657.000 5.119.521

Quadre 11 

El maig de 2012, la Societat va quantificar les obligacions derivades del 
referit expedient de regulació d’ocupació en la xifra de 6.469.900 euros, 
mentre que el seu finançament va ser aprovat mitjançant acord del 
Consell de 27 d’abril de 2012, amb una transferència corrent nominativa, 
per import de 7.000.000 d’euros, cobrada el 16 de maig de 2012. 

Com a conseqüència del citat expedient de regulació d’ocupació s’han 
interposat un total de 127 reclamacions judicials i hem comprovat que, 
llevat de casos excepcionals, en les sentències judicials dictades fins a la 
data d’aprovació d’aquest informe, els acomiadaments han sigut 
qualificats com a procedents, sense que en la memòria dels comptes 
anuals de l’IVHSA s’informe de possibles contingències. 

El personal de l’IVHSA en actiu, a la data de tancament de l’exercici de 
2012, detallat per categories professionals i la seua comparació amb 
l’exercici anterior, es resumeix en el quadre següent: 
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Categories 
Nombre de persones Variació 

2012 2011 Absoluta % 

Alts càrrecs i directius 0 1 (1) (100,0)%

Caps i titulats superiors 48 116 (68) (58,6)%

Titulats mitjans 9 36 (27) (75,0%)

Administratius 66 161 (95) (59,0%)

Auxiliars 2 13 (11) (84,6%)

Subalterns 1 1 0 0,0%

Total 126 328 (202) (61,6)%

Quadre 12 

L’IVHSA es troba vinculat, quant a l’evolució de la massa salarial del seu 
personal, al que estableix l’article 30 de la Llei 17/2011, de 27 de 
desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2012 (LPG 
2012). en aquest context hem comprovat que l’IVHSA no va remetre el 
preceptiu informe sobre la seua massa salarial a la Direcció General de 
Pressupostos de la Generalitat, en no considerar-ho procedent, a causa 
del procés de reestructuració que afectava la plantilla de personal, tot i 
que hem comprovat que s’ha complit amb aquesta obligació en l’exercici 
de 2013. 

Hem revisat una mostra de rebuts de nòmina i expedients de personal, 
corresponents a 32 treballadors, dels quals 20 estaven inclosos en 
l’expedient de regulació d’ocupació, i s’han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- En sis supòsits no queda acreditada la titulació requerida per al lloc 
de treball i només en un dels expedients analitzats s’ha deixat 
constància que la còpia de la titulació ha sigut comparada amb el 
títol original. 

- En deu casos s’ha modificat el contracte de treball per resolució del 
gerent de l’IVHSA, sense que conste acord subscrit entre totes dues 
parts. Les modificacions realitzades es refereixen a set ascensos de 
categoria, formalitzats en exercicis anteriors, així com a tres 
conversions de contracte temporal en indefinit produïdes l’any 
2012. 
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5.8 Aprovisionaments 

El detall de l’epígraf “Aprovisionaments” del compte de pèrdues i guanys, 
excloses les variacions d’existències i la seua comparació amb les xifres 
de l’exercici anterior, les mostrem tot seguit, en euros: 

 

Concepte 2012  2011 Variació 

Compres d’edificis 399.150 1.482.575 (73,1%)

Compres de terrenys i solars 4.592.396 787.564 483,1%

Obres i serveis realitzats per tercers 9.413.514 15.039.409 (37,4%)

Total 14.405.060 17.309.548 (16,8%)

Quadre 13 

La pràctica totalitat de les compres de terrenys i solars correspon a 
l’ampliació de capital mitjançant l’aportació de béns immobles de la 
Generalitat, per un total de 4.352.587 euros. 

Hem realitzat la revisió d’una mostra representativa del 54% del saldo de 
l’epígraf  i hem comprovat que en el compte “Obres i serveis realitzats 
per tercers” s’ha registrat una despesa d’1.241.072 euros, per la sol·licitud 
d’autorització de connexió de les aigües residuals generades al sistema 
de sanejament i depuració d’unes determinades obres d’urbanització, 
que no s’hauria d’haver comptabilitzat en la mesura que les obres es 
troben paralitzades i no està previst realitzar-ne el pagament a curt 
termini. 

En el context expressat, la citada despesa hauria d’haver-se 
comptabilitzat en el moment en què es realitze el pagament de 
l’obligació, en la mesura que s’exigeix amb caràcter previ a la concessió 
de l’autorització de la citada connexió. Aquesta circumstància, 
tanmateix, no afecta el resultat total de l’exercici, i s’han de reclassificar 
els epígrafs d’”Existències” i “Creditors comercials i d’altres comptes a 
pagar” del balanç. 

En la fiscalització de l’àrea s’han posat de manifest les següents 
circumstàncies que, tot i no afectar el compliment de la normativa sobre 
contractació administrativa, han de ser evitades per a la millora de la 
gestió contractual. 

- El contracte CTCM-08/33 s’ha liquidat definitivament per la xifra de 
253.127 euros, import que representa un increment del cost del 
15,8% respecte del preu del contracte primitiu. 

- El contracte CTCM-05/30 i la seua novació CTVM-08/48 s’han 
liquidat provisionalment per 2.696.435 euros, import que representa 
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un increment del 16,1% del contracte, tot i que les dites obres es 
troben paralitzades, sense finalitzar des de principis de l’any 2012. 

5.9 D’altres despeses d’explotació 

El detall d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys i la seua 
comparació amb les xifres de l’exercici anterior el mostrem tot seguit, en 
euros: 

 

Partides 2012  2011 Variació 

Serveis exteriors 2.613.647 3.996.862 (34,6%)

   Arrendaments i cànons  84.388 197.397 (57,2%)

   Reparacions i conservació  261.877 475.517 (44,9%)

   Serveis de professionals  360.014 633.605 (43,2%)

   Primes d’assegurances 146.560 108.955 34,5%

   Serveis bancaris i similars 233.355 152.598 52,9%

   Publicitat/relacions públiques 6.915 60.024 (88,5%)

   Subministraments  357.469 573.376 (37,7%)

   D’altres serveis  1.163.069 1.795.390 (35,2%)

Tributs 1.493.064 893.854 67,0%

Resultats per operacions comercials (8.207.293) 307.945 (2.765,2%)

   Pèrdues irreversibles  58.223 0 - 

   Variació per deterioracions reversibles 155.601 184.134 (15,5%)

   Variació provisió per reparació d’habitatges (66.681) 300.000 (122,2%)

   Variació provisió per contractes onerosos  (199.041) (176.189) 13,0%

   Excés provisió per interessos de demora  (8.155.397) 0 - 

Total (4.100.582) 5.198.661 (178,9%)

Quadre 14 

Pel que fa a la provisió per al pagament d’interessos de demora i quant 
als interessos legals derivats de la normativa sobre morositat, el criteri 
comptable de l’IVHSA és registrar una provisió, tant per les meritacions 
corresponents a les operacions pendents de pagament, com per 
operacions que van ser pagades en exercicis anteriors, però sense 
abonament d’interessos. 

Un detall de la variació de la provisió per al pagament d’interessos de 
demora, amb distinció entre els derivats dels deutes incloses en le 
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mecanisme legal extraordinari per al pagament de proveïdors i la resta 
és el següent, en euros: 

 

Provisió per interessos de demora Factures 
del PPP 

Resta de 
factures Total 

Saldo a 31 de desembre de 2011 5.323.652 6.556.434 11.880.086

Dotació a la provisió 2.831.744 839.876 3.671.621

Aplicació i excessos de la provisió (8.155.397) (94.310) (8.249.707)

Saldo a 31 de desembre de 2012 0 7.302.000 7.302.000

PPP: Pla de pagament a proveïdors 

Quadre 15 

L’any 2012, per aplicació del pla de pagament a proveïdors, aquests han 
renunciat expressament als interessos de demora, circumstància que ha 
determinat que l’IVHSA modifique l'estimació comptable; tot i que la 
nota 19 “D’altres provisions” de la memòria dels comptes anuals no 
recull informació al respecte, d’acord amb la norma 22a de registre i 
valoració del PGC, malgrat que han produït efectes significatius en 
l’exercici de 2012. 

La circumstància expressada ha determinat que nombrosos 
procediments judicials hagen finalitzat amb satisfacció per al 
demandant i sense el pagament d’interessos per l’IVHSA, i s’ha 
comprovat que el nombre de proveïdors que sol·licita el seu pagament no 
és significatiu, que els interessos aplicats el 2012 han sigut d’escassa 
quantia i que els procediments judicials en curs no són per una quantia 
significativa. 

Hem comprovat que, a 31 de desembre de 2012, un total de 2.183.437 
euros d’interessos de demora meritats compleixen els criteris de 
probabilitat en derivar deutes sobre les que hi havia un procediment 
judicial en curs o s’ha produït la seua intimació formal, i no s’ha pogut 
constatar que es produeixen aquestes circumstàncies en la resta de 
l’import de la provisió comptabilitzada, per un import de 5.118.563 euros. 
En aquest sentit recomanem que l’IVHSA valore en exercicis futurs si 
convé  ajustar la provisió actualment registrada. 

Hem comprovat, d’altra banda, l’indegut tractament comptable de la 
variació de la provisió, de manera que els seus increments es registren 
en el resultat financer, com a majors despeses financeres, quan haurien 
de registrar-se en "D'altres despeses d’explotació". 

En l’anàlisi de la resta de les despeses registrades en l’epígraf “D’altres 
despeses d’explotació”, que s’ha realitzat a través de la revisió d’una 
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mostra representativa del 20%, s’han posat de manifest les següents 
circumstàncies que cal ressenyar: 

- S’han registrat indegudament com a “Tributs” un total de 712.442 
euros per rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles d’habitatges 
propietat de la Generalitat, que haurien d’haver-se registrat com un 
major saldo a cobrar de la Generalitat, tot i que hem comprovat que 
s’ha comptabilitzat la correcció d’aquest error comptable en 
l’exercici de 2013. 

- S’ha posat de manifest que l’import de provisió per reparació 
d’habitatges venuts, que figura en la nota 19 de la memòria dels 
comptes anuals, està resultant excessiu, tant durant 2012 com 
durant l’exercici de 2013, en el qual pràcticament no s’ha aplicat. 

- En un percentatge significatiu de les factures revisades, superior al 
50%, s’ha incomplit el termini de pagament establit en l’LMOC. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’IVHSA forma part del sector públic definit en l’àmbit subjectiu 
d’aplicació de l’LCSP, amb la consideració de poder adjudicador, en 
tractar-se d’una entitat amb personalitat jurídica pròpia que, tot i que no 
és Administració Pública, ha sigut creada específicament per a satisfer 
necessitats d’interès general, que no tenen caràcter industrial o 
mercantil, segons que disposa l’article 3.3.b) de l’LCSP. 

Per tant, en la preparació dels contractes haurà de seguir les regles 
establides en l’article 137 de l’LCSP, en tant que en la seua adjudicació 
s’aplicarà el que estipula l’article 190 de l’LCSP per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada, i l’article 191 de l’LCSP per als 
contracte no subjectes a regulació harmonitzada, amb independència de 
les regles establides en l’LCSP que són aplicables a tot el sector públic. 

6.2 Perfil de contractant i instruccions de contractació 

En la revisió i comparació de la informació del perfil de contractant de la 
seu electrònica de l’IVHSA, integrat des de l’any 2010 en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, no s’han posat de manifest incidències 
rellevants, pel que fa al compliment de la normativa aplicable. 

Amb independència de la conclusió expressada, considerem convenient 
recomanar que els documents publicats en el perfil de contractant 
siguen signats electrònicament per a millorar les garanties previstes en 
l’LCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels 
Ciutadans als Serveis Públics (LAESP), alhora que haurien d’aprovar-se 
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uns instruccions per a la tramitació d’altes, baixes i modificacions dels 
usuaris de l’aplicació que gestiona el perfil de contractant. 

Durant l’exercici de 2012 han estat vigents les instruccions de 
contractació aprovades per l’IVHSA, el 13 de desembre de 2011, i que van 
ser fiscalitzades per la Sindicatura de Comptes en l’exercici anterior, 
encara que no reiterem les recomanacions efectuades en l’informe 
realitzat en haver-se extingit l’IVHSA en l’exercici de 2013, i en integrar-
se en una entitat de dret públic que té la consideració d’Administració 
Pública i que no requereix legalment d’instruccions de contractació. 

6.3 Abast de la fiscalització realitzada 

D’acord amb la informació facilitada per l’IVHSA hem elaborat el següent 
quadre en el qual indiquem el nombre i import dels contractes 
adjudicats en l’exercici de 2012, detallats per tipus i procediments 
d’adjudicació: 

 

Tipus de 
contractes  

Procediments 
d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) Contractes 

Import % Nombre % 

Obres 
Negociat 136.156 100,0% 5 100,0% 

Subtotal 136.156 100,0% 5 100,0% 

Serveis 

Obert 114.995 45,4% 1 20,0% 

Negociat 138.327 54,6% 4 80,0% 

Subtotal 253.322 100,0% 5 100,0% 

Total 389.478 100,0% 10 100,0% 

Quadre 16 

Hem seleccionat una mostra dels contractes adjudicats en l’exercici de 
2012 i el treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar que la 
tramitació dels expedients seleccionats 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 comptabilització de la despesa. 

Hem analitzat de forma específica els criteris d’adjudicació, el seu barem 
i valoració en els procediments que ho requerisquen, alhora que hem 
comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al que 
estableixen les instruccions de contractació de l’IVHSA. 

En els apartats 6.4 a 6.6 de l’Informe detallem els diversos incompliments 
de la normativa vigent que s’han posat de manifest, i en l’apartat 8 de 
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l’Informe recollim una sèrie de recomanacions que han de ser tingudes 
en compte en exercicis futurs. 

6.4 Fiscalització dels contractes d’obres 

En l’anàlisi de l’adequada tramitació dels contractes d’obres adjudicats 
en l’exercici de 2012 hem seleccionat la següent mostra d’expedients, 
que representen un 49,6% de l’import total adjudicat d’aquest tipus de 
contractes, amb les xifres expressades en euros: 

 

Núm. 
expedient 

Objecte Procediment 
adjudicació 

Import 
adjudicació 

CTSM-12/2 

Fixació del tancat d’obra existent en l’obra 
d’urbanització del sector La Torre, de València, 
així com el posterior manteniment per un període 
de 4 mesos 

Negociat amb 
publicitat 

15.192 

CTSM-12/10 
Obres d’enderrocament de l’edifici ubicat al carrer 
Pintor Fillol, 6 del Barri del Carme al Centre 
Històric de València 

Negociat amb 
publicitat 

52.345 

Quadre 17 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades a l’inici de cadascun dels expedients de contractació 
d’obres, s’han posat de manifest que els expedients no contenen la 
preceptiva ordre d’inici, així com l’aprovació motivada de la celebració 
del contracte i l’obertura del procediment d’adjudicació per part de 
l’òrgan de contractació, segons que estableix la disposició 12a de les 
instruccions de contractació de l’IVHSA. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun 
dels expedients analitzats i de formalització dels contractes permet 
posar de manifest les circumstàncies següents: 

- En tots dos expedients no hi ha constància que els adjudicataris 
estiguen al corrent en les seues obligacions tributàries amb 
l’Administració autonòmica, com estableix l’article 13.1.e) del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
(RLCAP). 

- En l’expedient CTSM-12/2 no es deixa constància de la prova de la 
no concurrència de prohibició per a contractar realitzada per 
l’adjudicatari, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, 
segons que estableix l’article 73 de l’LCSP. 

- En l’expedient CTSM-12/10 la comunicació de les característiques 
dels contractes al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat 
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s’ha efectuat fora del termini màxim establit en la disposició 4a de 
l’Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, que dicta normes de funcionament i 
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat (ORCG). 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels 
contractes subscrits en els expedients analitzats, cal posar de manifest 
les següents circumstàncies: 

- El contracte CTSM-12/2 s’ha modificat en dues ocasions, sense 
ajustar-se al que disposen els articles 105 a 108 de l’LCSP i les 
instruccions de contractació de l’IVHSA, donat que la dita 
possibilitat no estava prevista en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

- En la totalitat de les factures del contracte CTSM-12/2 s’ha excedit 
el termini legal màxim fixat en l’LMOC. 

- Hem comprovat que el número de referència de les modificacions 
contractuals no coincideix amb l’assignat al contracte original, 
circumstància que dificulta un adequat control de l’execució dels 
contractes i que hauria de ser resolta pel EIGE. 

6.5 Revisió dels contractes de serveis 

En l’anàlisi de l’adequada tramitació dels contractes de serveis 
adjudicats en l’exercici de 2012 hem seleccionat la següent mostra 
d’expedients que representen un 43,6% de l’import total adjudicat en 
aquest tipus de contractes, amb les xifres expressades en euros: 

 

Núm. 
expedient Objecte Procediment 

adjudicació 
Import 

adjudicació 

CTSM-12/5 Servei de vigilància i seguretat en les promocions 
i obres de titularitat de l’IVHSA 

Negociat sense 
publicitat 

23.424 

CTSM-12/7 
Servei de recepció en dependències de l’IVHSA a 
València i Alacant 

Negociat amb 
publicitat 

55.770 

CTSM-12/9 Servei de vigilància i seguretat en les promocions 
i obres de titularitat de l’IVHSA 

Negociat sense 
publicitat 

31.133 

Quadre 18 

Pel que fa a les diverses actuacions administratives prèvies 
desenvolupades a l’inici de cadascun dels expedients de contractació de 
serveis, s’ha posat de manifest que els expedients no contenen la 
preceptiva ordre d’inici, així com l’aprovació motivada de la celebració 
del contracte i l’obertura del procediments d’adjudicació per part de 
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l’òrgan de contractació, segons que estableix la disposició 12a de les 
instruccions de contractació. 

L’anàlisi dels procediments de selecció dels adjudicataris en cadascun 
dels expedients analitzats i de formalització dels contractes permet 
posar de manifest les següents circumstàncies: 

- La fórmula econòmica de l’expedient CTSM-12/7, utilitzada com a 
criteri d’adjudicació, amb una ponderació sobre la puntuació total 
del 70%, no permet que siga efectiva la importància concedida en el 
plec de clàusules administratives particulars a l’oferta econòmica, 
quant als altres criteris de valoració prevists. 

 L’Entitat hauria de revisar l’aplicació d’aquesta fórmula que s’ha 
comprovat que en aquest expedient té una ponderació real del 
19,41%, en comptes del percentatge del 70% a què es refereix el 
plec, sense que permeta obtenir puntuacions proporcionals a la 
puntuació de l’oferta més econòmica admesa. 

- Els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, en 
l’expedient CTSM-12/7, amb una ponderació sobre el total del 30%, 
no estan preestablits en el plec, i es concreten per primera vegada 
en l’informe tècnic de valoració de les ofertes, del qual crida 
l'atenció, entre altres, la valoració de certificats de qualitat, amb 
una puntuació màxima de 4 punts, a raó d’1 punt per cada 
certificat, sense que hagen sigut aportats, i es valoren amb la mera 
indicació en la respectiva oferta. 

- En cap dels expedients no hi ha constància que els adjudicataris 
estiguen al corrent en les seues obligacions tributàries amb 
l’Administració autonòmica, com estableix l’article 13.1.e) de 
l’RLCAP. 

- En els expedients CTSM-12/5 i CTSM-12/9 consta un certificat de 
classificació de l’any 2009, encara que per a una major seguretat 
jurídica considerem que haurien d’haver-se aportat sengles 
declaracions responsables que acreditaren la vigència de la 
classificació. 

- L’adjudicació dels contractes CTSM-12/5 i CTSM-12/9 s’ha publicat 
en el perfil de contractant de l’IVHSA, amb notable retard, el mes de 
setembre de 2013. 

- En els expedients analitzats, la comunicació de les dades relatives a 
les característiques dels contractes al Registre Oficial de Contractes 
de la Generalitat s’ha efectuat fora del termini màxim establit en la 
disposició 4a de l’ORCG. 
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- En els documents contractuals analitzats no es fixa l’import màxim 
del contracte, ni tan sols en termes d’hores màximes, ja que només 
es fixa el preu unitari preu/hora, circumstància que ha contribuït a 
què es produïren desviacions a l’alça en l’execució d’aquests 
contractes, respecte als imports de licitació. 

Pel que fa als procediments d’execució, modificació i pròrroga dels 
contractes subscrits en els expedients analitzats, cal posar de manifest 
les circumstàncies següents: 

- Els tres contractes s’han modificat sense ajustar-se al que disposen 
els articles 105 a 108 de l’LCSP ni a les instruccions de contractació 
de l’IVHSA, donat que la dita possibilitat no estava prevista en el 
plec de clàusules administratives particulars. 

- Els contractes CTSM-12/5 i CTSM-12/9 no s’ajusten al que disposa 
l’article 86.2 de l’LCSP, ja que no s’han complit els requisits de 
publicitat ni els relatius al procediment d’adjudicació que 
corresponien, perquè s’han tramitat mitjançant sengles 
procediments negociats sense publicitat, quan haurien d’haver-se 
tramitat, respectivament, com un procediment obert i un 
procediment negociat amb publicitat, en cas d’haver-se realitzat 
una adequada previsió de la despesa a realitzar. 

- En les factures revisades dels expedients fiscalitzats, per un import 
conjunt de 157.921 euros, s’ha excedit el termini de pagament legal 
màxim fixat en l’LMOC. 

- El 42,7% de les factures revisades, per un total de 67.365 euros, 
s’han facturat a nom de l’IVHSA, quan haurien d’haver-se facturat a 
nom de la Generalitat, d’acord amb el Decret 118/1988, de 29 de 
juliol, del Consell. 

 Es tracta d’una deficiència de control intern que hauria de ser 
resolta per EIGE, amb la finalitat de garantir que els pagaments 
realitzats siguen reintegrats per la Generalitat. 

6.6 Revisió dels contractes menors 

Hem analitzat quatre expedients de contractes menors, a partir de la 
relació de contractes certificada per l’IVHSA, alhora que hem revisat uns 
altres contractes en la fiscalització de l’epígraf “D’altres despeses 
d’explotació”, que recollim en l’apartat 5.9 de l’Informe. 

La revisió efectuada ha posat de manifest l’existència dels següents 
contractes que no s’han ajustat als principis de publicitat i concurrència, 
que incompleixen així el que disposa l’article 86.2 de l’LCSP i que haurien 
d’haver-se tramitat pel procediment negociat o obert, segons els casos: 
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- En tres factures de “Serveis de professionals” a un mateix creditor, 
per un total de 197.737 euros, derivades d’encàrrecs en la defensa 
jurídica de l’IVHSA realitzats l’any 2004, no s’ha tramitat el 
preceptiu expedient de contractació. 

- En les factures seleccionades en el compte “Reparacions i 
conservació”, corresponents a execucions de petites obres de 
reforma i de reparacions d’habitatges, adjudicades mitjançant 
contractació menor, s’utilitza la borsa de contractistes d’obres, 
aprovada per la Resolució de 6 d’agost de 2010, de la vicepresidenta 
2a del Consell d’Administració de l’IVHSA, tot i que hem comprovat 
que s’han contractat amb dues empreses que no es trobaven en la 
citada borsa. 

 En les relacions de contractes facilitades a la Sindicatura de 
Comptes, quant a la fiscalització realitzada, s’ha omès la referència 
a un dels contractistes referit en el paràgraf anterior, que durant 
l’exercici de 2012 ha facturat a l’IVHSA un import de 70.498 euros. 

 Aquestes situacions no haurien d’haver-se produït, alhora que en 
cadascuna de les contractacions d’obres i contractes menors de 
major import haurien de sol·licitar-se, si més no, tres ofertes, amb 
l’objecte de garantir una gestió eficient de l’Entitat. 

- En les factures seleccionades en el compte "Subministraments" s'ha 
observat una factura d'un proveïdor del subministrament elèctric 
que ha facturat durant l'exercici de 2012 un import total de 101.958 
euros, del qual no consta l'existència de la preceptiva tramitació de 
l'expedient de contractació, i al mateix temps es va ometre en les 
relacions de contractes facilitats a la Sindicatura de Comptes. 

- En dos dels expedients analitzats no es deixa constància de l’acte 
formal de recepció o conformitat de l’obra executada. 

7. FETS POSTERIORS 

El desenvolupament dels fets posteriors referits en la nota 32.b) de la 
memòria dels comptes anuals, ha tingut com a efecte l’extinció de 
l’IVHSA, l’activitat del qual Institut continua realitzant-se al sí d’EIGE, 
amb efectes comptables a partir del 14 de juny de 2013. 

En la citada data, el Consell de la Generalitat, en aplicació de l’article 27 
del Decret Llei 7/2012, de 19 d’Octubre, del Consell, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat (DLMRR), va acordar incorporar la totalitat 
de les accions de titularitat de la Generalitat i representatives del 100% 
del capital social de l’IVHSA, en favor de l’EIGE, i es va elevar a escriptura 
pública de declaració de canvi de soci el 18 de juny de 2013. 
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Amb posterioritat, el dia 19 de juny de 2013, el Consell d’Administració 
de l’IVHSA va subscriure i aprovar el projecte de cessió global d’actius i 
passius entre l’IVHSA i EIGE, en compliment del que estableix la 
normativa sobre reestructuració del sector públic empresarial i la 
normativa sobre modificacions estructurals de societats mercantils. 

El dia 13 de setembre de 2013 es va signar l’escriptura pública per la qual 
s’extingeix sense liquidació l’IVHSA, mitjançant la cessió global del seu 
actiu i passiu a EIGE, i es va trametre en bloc tot el seu patrimoni per 
successió universal, sense contraprestació, conformement amb el 
projecte de cessió referit, del qual interessa destacar-ne els aspectes 
següents: 

- Els elements dels actius i passius transmesos a EIGE, als efectes de 
la seua valoració, són mostrats en el balanç de l’IVHSA de 31 de 
desembre de 2012. 

- Els efectes comptables de la cessió es produeixen a partir del 14 de 
juny de 2013, data en la qual es van incorporar la totalitat de les 
accions de l’IVHSA a EIGE, segons que estableix la norma de registre 
i valoració 19a del PGC referida a les combinacions de negocis. 

- La cessió s’acull al règim de neutralitat fiscal previst, i EIGE té un 
termini de tres mesos des de l’escriptura pública per a presentar la 
comunicació de l’opció per aquest règim. 

8. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 de l’Informe hem recollit els fets i circumstàncies que 
afecten de forma significativa l’adequació dels comptes anuals de 
l’IVHSA als principis comptables que hi són d’aplicació, així com els 
incompliments rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons 
públics, pel que fa a les àrees fiscalitzades. 

Amb independència de les circumstàncies recollides en el citat apartat 
de conclusions de l’Informe, que han de ser resoltes per EIGE, tot seguit 
recollim una sèrie de recomanacions, entre les quals destaquen aquelles 
que va ser efectuades en informes corresponents a exercicis anteriors, 
que van ser ateses per l’IVHSA o ho han sigut posteriorment per EIGE. 

En aquest sentit, mitjançant escrit del síndic major, de data 15 de maig 
de 2013, es va sol·licitar a la directora general d’EIGE que comunicara a la 
Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o que d’ara endavant 
s’adoptaren, respecte als apartats de conclusions generals i 
recomanacions indicats en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2011, 
petició que va ser reiterada el dia 9 de setembre de 2013. 

La directora general d’EIGE, en data 26 de setembre de 2013, va 
formalitzar la contestació a la sol·licitud del síndic major mitjançant un 
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escrit en el qual fa menció a les mesures adoptades amb la finalitat 
d’atendre les incidències assenyalades en els informes de fiscalització 
d’exercicis anteriors que han sigut objecte de comprovació en el curs de 
la fiscalització. 

a) Durant l’exercici de 2012 s’han implementat les següents 
recomanacions, realitzades en informes d’exercicis anteriors: 

a.1) S’han retut a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals de 
totes les empreses vinculades a la Generalitat. 

a.2) L’Entitat s’ha dotat de mitjans per a realitzar una supervisió i 
seguiment periòdic de la gestió i de les activitats de les 
societats mercantils del grup de societats. 

a.3) La recomanació relativa a la revisió i modificació de les 
instruccions de contractació no és procedent, en la mesura en 
què l’IVHSA s’ha integrat en EIGE, entitat de dret públic que té 
la consideració d’Administració Pública. 

a.4) En el mateix sentit, no és procedent reiterar la recomanació 
relativa a la necessitat de justificar de forma adequada en els 
expedients de contractació les demores excessives en 
l’adjudicació dels contractes. 

a.5) L’IVHSA ha elaborat els comptes anuals consolidats del grup 
de societats en el qual té la condició de societat dominant, 
amb els comptes anuals definitius de les societats filials que 
integren el perímetre de consolidació. 

b) Considerem convenient mantenir les següents recomanacions, 
proposades en exercicis anteriors: 

b.1) Pel que fa a l’àmbit del control intern en la gestió de 
l’immobilitzat, EIGE ha de promoure uns mecanismes efectius 
de control, quant a la ubicació física dels immobilitzats que 
integren l’inventari de béns. 

b.2) Les despeses suplides de capital per a realitzar obres de 
reparació i conservació dels habitatges que integren el 
patrimoni de promoció pública de la Generalitat, han 
d’ajustar-se als límits determinats pels crèdits assignats a la 
dita finalitat en els pressuposts de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

b.3) Quant a l’adequada valoració de les “Inversions 
immobiliàries”, EIGE hauria d’efectuar un estudi al tancament 
de l’exercici per a avaluar els possibles indicis de deterioració 
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de valor en algun dels elements que integren el seu 
immobilitzat. 

b.4) S’hauria de registrar com a minoracions del valor de les 
existències en curs, únicament la part proporcional de les 
pèrdues estimades en les promocions d’habitatges en 
construcció, de manera que cada exercici econòmic mostre 
exclusivament la pèrdua ocorreguda en el dit exercici. 

b.5) Una adequada gestió contractual d’EIGE exigeix que els 
adjudicataris justifiquen el compliment de les obligacions 
tributàries amb l’Administració autonòmica, que es 
formalitzen les modificacions contractuals amb caràcter previ 
a la seua execució i que els documents es publiquen en el 
perfil de contractant amb la signatura electrònica. 

c) Com a resultat de la fiscalització realitzada en els comptes anuals 
de l’exercici de 2012 realitzem les recomanacions següents: 

c.1) L’Entitat ha de valorar els indicis de deterioració dels saldos a 
cobrar amb la Generalitat, segons que indica l’apartat 5.5 de 
l’Informe, en atenció als significatius retards en el seu 
cobrament que s’estan produint, sense que hi haja raons que 
justifiquen aquesta circumstància. 

c.2) Recomanem l’adopció dels acords necessaris per a la 
liquidació ordenada del conveni amb la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport i extingir el dret de cobrament 
enfront d’aquesta Conselleria mitjançant la compensació amb 
els crèdits de la Generalitat sorgits el 2013, com a 
conseqüència de la subrogació de la pòlissa de crèdit 
vinculada, tal com indica l’apartat 5.5 de l’Informe. 

c.3) Recomanem adoptar els acords necessaris per a liquidar 
ordenadament els saldos a cobrar i pagar amb la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, derivats de la 
gestió del patrimoni públic d’habitatges de la Generalitat, dels 
convenis de gestió i de les subvencions al comprador, i 
liquidar en exercicis futurs, amb caràcter anual, les quanties 
que pertoquen, segons que expressem en l’apartat 5.5 de 
l’Informe. 

c.4) En el sentit exposat en l’apartat 5.9 de l’Informe recomanem 
que EIGE revise l’estimació de la provisió per interessos de 
demora, a la vista de les circumstàncies concurrents, de forma 
que s’ajuste a la previsió de pagaments que es puguen produir 
en exercicis futurs. 
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c.5) En la tramitació dels seus expedients de contractació, EIGE ha 
d’ajustar-se als procediments previstos en l’LCSP i realitzar les 
modificacions contractuals en els supòsits i condicions 
previstes en els plecs de clàusules administratives particulars, 
d’acord amb el que indiquen els apartats 6.4 i 6.5 de l’LCSP. 

c.6) En l’adjudicació dels contractes EIGE ha d’utilitzar fórmules 
que garantisquen la selecció de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, i quan utilitze criteris d’adjudicació que depenen 
d’un judici de valor, ha de establir-los de forma precisa en els 
plecs de clàusules administratives particulars, segons que 
expressa l’apartat 6.4 de l’Informe. 

c.7) Una adequada gestió dels contractes menors exigeix que quan 
siga d’aplicació la borsa de contractistes d’obres, no es 
contracte amb empreses alienes a la dita borsa i que se 
sol·licite un mínim de tres ofertes, amb la finalitat de garantir 
una gestió eficient, alhora que l’aplicació informàtica ha de 
permetre l’adequat seguiment i control dels expedients per 
part del departament de contractació, per a la qual cosa es 
necessita que les modificacions contractuals tinguen el mateix 
número de referència que el contracte original, segons que 
analitzen en l’apartat 6.6 de l’Informe. 




