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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2015, ha auditat el balanç, el compte de 
pèrdues i guanys, així com la memòria dels comptes anuals que 
s’adjunten de la societat Desenvolupament Urbans per a Habitatges 
Protegides, SL (DUHP o Societat). L’abast de l’auditoria financera està 
limitat als dits elements dels comptes anuals. 

Els comptes anuals de DUHP comprenen el balanç a 31 de desembre de 
2014, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la data expressada, 
i s’adjunten íntegrament en l’annex II d’aquest Informe. 

A més, com a part de l’auditoria financera, hem planificat i executat una 
revisió de compliment d’altres obligacions legals per a emetre una 
conclusió de seguretat limitada sobre si les activitats, operacions 
financeres i la informació reflectida en els estats comptables de 2014 són 
conformes en tots els aspectes significatius amb les normes aplicables. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE DUHP EN RELACIÓ AMB ELS 
COMPTES ANUALS 

El Consell d’Administració de DUHP és responsable de formular els 
comptes anuals adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de DUHP, 
conformement amb el marc normatiu d’informació financera aplicable, 
que s’identifica en la nota 2 de la memòria dels comptes anuals, i del 
control intern que considere necessari per a permetre la preparació de 
comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els dits comptes anuals van ser formulats pel Consell d’Administració en 
la seua reunió de 5 de març de 2015, ratificats el mateix dia per la junta 
general i presentats a la Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat, conformement amb la normativa d’aplicació, 
en data de 30 de juny de 2015, sense adjuntar l’informe d’auditoria de 
comptes. 

En la data expressada es van presentar en la Sindicatura de Comptes, 
així mateix, els comptes anuals de l’exercici 2013, circumstància que va 
determinar que es poguessen fiscalitzar amb anterioritat per la 
Institució, en el marc de la fiscalització d’EIGE, soci majoritari de DUHP. 

A més de la responsabilitat de formular i presentar els comptes anuals 
adjunts, el Consell d’Administració ha de garantir que les activitats, 
operacions financeres i la informació reflectides en els comptes anuals 
són conformes amb les normes aplicables i establir els sistemes de 
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control intern que es consideren necessaris per a aquesta finalitat. En 
particular han de garantir que la gestió de l’activitat contractual es 
realitza conformement amb la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre el balanç, el 
compte de pèrdues i guanys i la memòria dels comptes anuals de 2014, 
basada en la nostra auditoria, que com que és d’abast limitat, no versa 
sobre els comptes anuals en el seu conjunt, sinó sobre els elements 
assenyalats. 

Hem portat a terme la nostra auditoria conformement amb els Principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb 
les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes i aplegades en el Manual de fiscalització  de la 
Institució. Els dits principis exigeixen complir els requeriments d’ètica, 
així com planificar i executar l’auditoria a fi d’obtenir una seguretat 
raonable que els elements revisats dels comptes anuals estan lliures 
d’incorreccions materials. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes 
anuals, deguda a frau o error. A l’hora d’efectuar les dites valoracions del 
risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparació 
per part de la Societat dels epígrafs assenyalats en els comptes anuals, a 
fi de dissenyar els procediments d’auditoria que siguen adequats en 
funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió 
sobre l’eficàcia del control intern de la Societat. Una auditoria també 
inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i 
de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la 
direcció, així com l’avaluació de la presentació dels epígrafs auditats. 

Considerem, però, que a causa dels fets descrits en l’apartat 4.1 de 
l’Informe “Fonaments de la denegació d’opinió” no s’ha pogut obtenir 
evidència que proporcione una base suficient i adequada per a expressar 
una opinió d’auditoria. 

En addició a això en els curs de la fiscalització s’ha revisat el compliment 
d’una altra normativa relacionada amb la resta d’àrees auditades. Els 
resultats d’aquesta revisió s’exposen en l’apartat 5 de l’Informe. 
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4. INFORME D’AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Fonament de la denegació d’opinió 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant 
l’exercici 2014 les següents excepcions i limitacions a l’abast 
significatives: 

a) La Societat únicament disposa de comptes anuals, però no es té 
constància que dispose de llibre diari, ni un llibre d’inventaris, 
obligatoris d’acord amb l’article 25 del Codi de Comerç i bàsics per 
una gestió adequada de la comptabilitat. 

 A més a més, interessa indicar que la Societat hauria d'haver 
disposat del llibre major que, encara que no és un llibre obligatori, 
es tracta d'una eina necessària a efectes de l'operativa comptable. 

b) La Societat no disposa de les factures originals dels deutes amb 
proveïdors, ni dels deutes amb el soci privat. En l’epígraf de 
proveïdors s’han facilitat fotocòpies de factures d’alguns d’ells, 
mentre que d’uns altres no s’ha facilitat cap tipus de document. Pel 
que fa al deute amb el soci privat de DUHP, no s’ha facilitat cap 
tipus de documentació que l’acredite. 

 En aquest sentit, ha d’indicar-se que no s’ha pogut obtenir 
evidència d’auditoria suficient en els epígrafs de “Deutes amb 
empreses del grup i associades a curt termini”, “Proveïdors” del 
balanç, “Serveis exteriors” i “Despeses financeres” del compte de 
pèrdues i guanys, motiu pel qual no es disposa d’evidència que els 
imports que es deuen, que apareixen en el balanç a 31 de desembre 
de 2014 en aquests epígrafs, siguen per treballs efectivament 
realitzats i no hagen sigut abonats amb anterioritat. 

c)  La Societat ha formulat els comptes d’acord amb el principi 
d’empresa en funcionament, encara que es té constància que la 
Societat es troba en causa de dissolució, d’acord amb l’article 363 de 
la Llei de Societats de Capital aprovada per Reial Decret Legislatiu 
1/2010, de 2 de juliol (LSC). En aquest context, DUHP no hauria 
d’haver formulat els seus comptes sobre la base de l’esmentat 
principi d’empresa en funcionament, sinó amb l’objecte de 
determinar l’import resultant en cas de liquidació, aplicant els 
principis de liquidació, d’acord amb la Resolució de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes de 18 d’octubre de 2013. 

d) En l’exercici 2014 la Societat ha depreciat les existències d’acord 
amb un informe comercial sol·licitat per la Societat, l’objecte del 
qual era conèixer el valor de venda del terreny d’Alaquàs en el 
quals estava previst construir. Com a conseqüència de l’informe 



Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL. Exercici 2014 

441 
 

esmentat, DUHP ha deteriorat les existències en 2.352.794 euros, i 
ha establit el valor del terreny en 2.400.000 euros. 

 Es considera que la Societat hauria d’haver sol·licitat un informe de 
conformitat amb l’Ordre ECO/805/2003 de 27 de març, sobre normes 
de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes 
finalitats financeres, perquè l’informe comercial esmentat no és 
suficient per justificar la deterioració comptabilitzada. 

 Amb independència de la circumstància anterior, una 
comptabilització adequada de la deterioració hauria d’haver tingut 
en compte que la Societat està en causa de dissolució, de manera 
que s’hauria d’haver comptabilitzat el terreny en valor de 
liquidació. En aquest sentit, acceptant les conclusions de l’informe 
comercial, el valor de  liquidació dels terrenys hauria d’haver sigut 
inferior en la xifra d’1.200.000 euros. És a dir, s’hauria d’haver 
minorat l’import de les existències en una xifra addicional 
d’1.200.000 euros i incrementar la depreciació de les existències en 
el mateix import. 

4.2 Denegació de l’opinió 

A causa de l’efecte molt significatiu dels fets descrits en l’apartat 4.1 
“Fonaments de la denegació de l’opinió” no s’ha pogut obtenir evidència 
que proporcione una base suficient i adequada per a expressar una 
opinió d’auditoria. En conseqüència, no s’expressa en aquest informe 
una opinió d’auditoria. En conseqüència, no s’expressa en aquest 
Informe una opinió sobre els comptes anuals de DUHP que s’hi adjunten. 

4.3 Paràgraf d’èmfasi 

Destaquem el que assenyala la nota 2.3 de la memòria adjunta, en la 
qual s’indica que, igual com en exercicis anteriors, a causa de la 
desproporció entre els ingressos i les despeses aplegats en el compte de 
pèrdues i guanys, els fons propis, a 31 de desembre de 2014, presenten 
un valor negatiu, raó per la qual es troba en la situació de dissolució 
prevista en l’article 363 de l’LSC. 

4.4 Altres qüestions significatives que no afecten l’opinió 

L’anàlisi del procés de constitució de DUHP permet concloure, a la vista 
de la documentació aportada, que no s’han acreditat les circumstàncies 
que van motivar la creació de la Societat, com a societat de capital mixt, 
per a la construcció i venda d’habitatges en HPO. En aquest context, la 
parcel·la a Alaquàs en la qual es pretenia construir la Societat era 
propietat de l’IVHSA, que podria haver realitzat directament la promoció 
i evitar així els perjudicis que l’operació ha tingut posteriorment per a 
l’entitat esmentada, actualment EIGE. 
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El control formal dels comptes anuals realitzat ha posat de manifest que, 
encara que la memòria dels comptes anuals de la Societat s’ajusta, amb 
caràcter general, a l’estructura i al contingut del Pla General de 
Comptabilitat, presenta omissions i falta d’informació rellevant que 
dificulta comprendre’ls. 

Es produeixen, en concret, omissions d’informació descriptiva dels 
moviments de l’exercici 2014 dels epígrafs de "Deutes amb entitats de 
crèdit", "Deutes amb empreses del grup", "Existències", "Provisions i 
contingències", "Ajustos per deterioració de valor" i "Fets posteriors" al 
tancament. 

Cal destacar, d’altra banda, que des de l’exercici 2012 és l’entitat EIGE, 
amb anterioritat a la seua constitució l’IVHSA, la que abona les quotes 
dels 4 préstecs dels quals és deutor DUHP, comptabilitzant la Societat les 
quotes abonades per EIGE com a deutes amb empreses del grup a curt 
termini. 

Hem comprovat que en el mes de novembre de 2014, EIGE ha deixat de 
pagar les quotes esmentades dels préstecs, circumstància que ha 
determinat que, en data de 30 de març de 2015, l’Institut Valencià de 
Finances (IVF) s’haja vist obligat a satisfer la quantitat d’1.446.680 euros a 
una entitat financera, pel 51% dels tres préstecs avalats. 

Com a part de la fiscalització realitzada, en l’annex I s’inclou un detall 
d’aquelles observacions i constatacions que no afecten l’opinió i que la 
Sindicatura considera que poden ser d’interès per als destinataris i 
usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 

5. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Com a resultat del treball efectuat, a més dels fets descrits en l’apartat 
4.1, en la fiscalització dels comptes anuals s’ha posat de manifest una 
circumstància que representa un incompliment significatiu de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics. 

S’ha comprovat que DUHP va cancel·lar una part significativa d’un 
préstec concedit en data de 25 d’agost de 2009, para adquirir uns 
terrenys, en els quals tenia previst realitzar una promoció immobiliària, 
amb càrrec a 3 préstecs concertats en els anys 2010 i 2011, avalats per 
l’IVF, sense ajustar-se als termes en què van ser concedits els avals, 
circumstància que ha determinat que aquesta entitat, en data de 30 de 
març de 2015,  s’haja vist obligat a satisfer a l’entitat financera que havia 
concedit els préstecs a DUHP, la quantitat d’1.446.680 euros, per la xifra 
de capital més interessos pendents de pagament, per la part dels 
préstecs avalada. 

Com a part de la revisió realitzada, en l'annex I s'inclou un detall 
d'aquelles observacions i constatacions relacionades amb la fiscalització 
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de legalitat, que si bé no afecten les conclusions generals, considerem 
que poden resultar d'interès als destinataris i usuaris del present 
Informe de fiscalització. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització i d'acord amb el que estableix 
l'article 11 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, cal efectuar les 
recomanacions que indiquem tot seguit per a millorar la gestió 
econòmica administrativa de la Societat: 

a) L’entitat DUHP ha de realitzar totes les actuacions que estiguen al 
seu abast per a agilitar els tràmits per fer-ne la liquidació, atés que 
hi concorren les circumstàncies previstes en l’article 363 de l’LSC. 

b) Amb caràcter previ a la seua liquidació, la Societat ha de procurar 
que es faça efectiva la sol·licitud de concurs presentada en la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en atenció al seu estat 
d’insolvència, perquè no és capaç d’afrontar les seues obligacions 
exigibles de manera regular i pot, amb caràcter previ, promoure les 
actuacions previstes en l’article 5 bis de la Llei Concursal. 

c) És imprescindible que DUHP promoga totes les accions que estiguen 
al seu abast, amb la finalitat d’obtenir tota la documentació 
comptable que justifique les actuacions realitzades per la Societat 
des de la seua constitució, exigint les responsabilitats eventuals que 
es poguessen derivar dels perjudicis ocasionats a la Societat. 

En aquest sentit, DUHP ha d’aclarir els saldos creditors que manté 
amb els proveïdors i amb la societat mercantil privada que ostenta 
la condició de soci minoritari i confirmar que es corresponen amb 
serveis realment prestats, a la vista de les factures originals 
corresponents. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Observacions i constatacions que no afecten l’opinió 
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1. ANTECEDENTS 

La Societat DUHP es va constituir en data de 29 de juliol de 2004, amb un 
capital social de 600.000 euros, subscrivint l’IVHSA (actualment EIGE) un 
total de 294 participacions socials, per una quantia de 294.000 euros, que 
representaven el 49% del capital social; juntament amb la societat 
mercantil Urbana Ducat, SL, que va subscriure 306 participacions socials, 
per una quantia de 306.000 euros, que representava el 51% del capital 
social. 

Posteriorment, mitjançant dues operacions d’ampliació de capital, 
realitzades els dies 17 de març de 2009 i 11 de maig de 2010, el capital 
social de la Societat es va incrementar fins a la xifra d’1.453.000 euros. 
l’IVHSA tenia 712 participacions socials, per una quantia de 711.970 
euros; mentre que la societat mercantil privada era titular de 741 
participacions socials, per una quantia de 741.030 euros, mantenint-se 
idèntica participació en el capital social de cadascuna. 

En data de 23 de desembre de 2010, la societat mercantil privada 
accionista de DUHP va vendre a l’IVHSA un total de 30 participacions 
socials, per una quantia de 26.327 euros, circumstància que va 
determinar que l’IVHSA passés a ser el soci majoritari de DUHP, amb 51% 
del capital social. 

L’òrgan de gestió i direcció de DUHP és el Consell d’Administració, que 
quan es va constituir la Societat, en l’exercici 2004, estava compost per 6 
membres: president, secretari i 4 vocals, que en data de 4 de febrer de 
2010 es van reduir a 2. El nomenament dels membres del Consell 
d’Administració es realitza de la manera següent: 

- El president del Consell d’Administració, conformement amb els 
estatuts de la Societat, era designat per l’IVHSA. 

- La secretaria del Consell d’Administració ha sigut exercida des de la 
constitució de la Societat, fins al dia 5 de març de 2015, per un 
representant de la societat mercantil privada. A partir d’aquesta 
data el secretari ha sigut designat per l’EIGE. 

- Dos dels vocals del Consell d’Administració eren nomenats per 
l’IVHSA i dos més per la societat mercantil privada; posteriorment 
es va nomenar un vocal per cadascun dels socis, quan se’n va 
reduir el nombre. 

En la sessió de la Junta General de socis celebrada el dia 5 de març de 
2015, es va aprovar la modificació de l’article 15 dels estatuts socials, en 
el sentit que el Consell d’Administració pogués estar integrat únicament 
per 3 membres i va quedar constituït d’aquesta manera en la data 
expressada. 
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Amb independència que fins al dia 5 de març de 2015 el Consell 
d’Administració ha tingut una participació paritària dels dos socis de 
DUHP, el president  nomenat per l’IVHSA sempre ha tingut vot de 
qualitat. 

Pel que fa a la gestió administrativa, cal indicar que el Consell 
d’Administració està configurat com un òrgan col·legiat d’acord amb 
l’escriptura de constitució i estatuts de DUHP, de manera que la 
responsabilitat en aquestes gestions arriba a tots els consellers del 
Consell d’Administració. 

En el sentit exposat, resulta de rellevància especial que en la pràctica els 
consellers proposats pel l’EIGE, no tinguessen accés als comptes corrents 
de l’Entitat i que la comptabilitat fos gestionada únicament pel conseller 
secretari, representant del capital privat de DUHP, a pesar que els 
consellers proposats per l’EIGE podien haver exercit un control efectiu en 
el Consell d’Administració. 

Els comptes anuals de DUHP de l’exercici 2014 es van presentar en la 
Sindicatura de Comptes sense l’informe preceptiu d’auditoria de la 
Intervenció General de la Generalitat, segons que s’estableix en els 
articles 119.2 i 122 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 

Aquesta circumstància es considera de gran importància, ja que es tracta 
d’una societat participada majoritàriament per EIGE des de l’any 2010 i 
no haver sigut objecte de cap fiscalització per part de la Intervenció 
General de la Generalitat, que en l’exercici 2013 va emetre un informe 
d’auditoria en el qual no es va expressar opinió sobre els comptes anuals 
de l’esmentat exercici, en la mesura en que no es va obtenir la 
informació necessària per realitzar el treball d’auditoria. 

Es té constància que en data de 2 d’octubre de 2013, el president del 
Consell d’Administració de DUHP va remetre al director general de 
Patrimoni de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública una 
memòria justificativa sobre la dissolució de la societat mercantil, a fi que 
si es considerava oportú, es proposés al Govern Valencià l’adopció de 
l’acord de sol·licitud de la declaració concursal de la societat mercantil. 

En data de 16 de gener de 2014 l’esmentada Direcció General va remetre 
la sol·licitud presentada pel president del Consell d’Administració de 
DUHP a la Direcció General del Sector Públic Empresarial, per entendre 
que era la instància administrativa competent sobre la matèria. 

El president del Consell d’Administració de DUHP, davant la falta de 
contestació a la sol·licitud presentada, en data de 31 d’octubre de 2014 va 
presentar novament, en la Direcció General de Patrimoni de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, la memòria justificativa 
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de la dissolució de la societat mercantil, reiterant la sol·licitud 
presentada. 

L’esmentada Direcció General, en data de 15 de desembre de 2014, va 
remetre novament la sol·licitud a la Direcció General del Sector Públic 
Empresarial, deixant constància que era la segona ocasió en què 
realitzava la remissió, sense que es tinga constància que la sol·licitud 
presentada haja sigut resolta. 

Amb posterioritat, en data 23 de febrer de 2015, el president del Consell 
d'Administració de DUHP va trametre sengles escrits a la Direcció 
General de Patrimoni i a la Direcció General del Sector Públic, en els 
quals reiterava que la Societat es trobava en causa de dissolució i en 
situació d'insolvència, raó per la qual caldria dissoldre-la liquidar-la i 
extingir-la ordenadament, ja que aquesta era la manera d'evitar-ne la 
liquidació mitjançant concurs. 

En la memòria presentada pel president del Consell d’Administració de 
DUHP es fa menció a les circumstàncies següents: 

- La Societat no ha materialitzat cap actuació des de la seua 
constitució i no hi ha expectatives que puguen ser escomeses en un 
futur pròxim. Així doncs i atesa la seua inactivitat, unida a la seua 
situació econòmica, interessava dissoldre-la i liquidar-la.  

- La Societat es trobava en diversos dels supòsits de causa de 
dissolució aplegats en l’article 363 de l’LSC i a causa de la 
inassistència del soci privat als òrgans de govern de la Societat i a la 
seua actitud renuent a arribar a qualsevol tipus d’acord per resoldre 
la situació en què es trobava la societat mercantil no es podia 
remoure la causa de dissolució perquè es requeria, almenys, el vot 
de dos terços dels representants del capital social. 

- La situació econòmica i patrimonial de la Societat, com que té un 
patrimoni net negatiu i no pot remoure la dita causa de dissolució, 
determinava la situació d’insolvència, de manera que havia 
d’instar-se el concurs per imperatiu legal. 

- La sol·licitud de la declaració concursal és imprescindible per evitar 
que els administradors incórreguen en responsabilitats, perquè 
responen solidàriament de les obligacions socials posteriors a la 
causa legal de dissolució, en el supòsit que no sol·liciten aquesta o 
el concurs de la societat mercantil. 

- En la mesura en què es tracta d’una societat mercantil participada 
majoritàriament per la Generalitat de manera indirecta, hi és 
d’aplicació l’article 52 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni 
de la Generalitat Valenciana, que exigeix acord del Govern Valencià, 
a proposta de la conselleria competent en matèria de patrimoni, 
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autoritzant-ne la dissolució i liquidació, que, en aquest cas, es 
materialitzaria a través de la declaració concursal. 

- En els supòsit que a través de les gestions de venda que s’estan 
efectuant, existís un comprador del solar que constitueix el 
principal actiu de la Societat, s’informaria a la Direcció General de 
Patrimoni de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. 

En la reunió del Consell de Direcció de l’EIGE celebrada el dia 22 de maig 
de 2015 es va acordar facultar l’Entitat per mantenir negociacions amb 
l’entitat financera amb la qual DUHP havia concertat els préstecs 
impagats, amb la finalitat de facilitar una liquidació ordenada d’aquesta 
societat mercantil. En el supòsit que no fos possible un acord, es 
facultava l’EIGE per a promoure les actuacions previstes en l’article 5 bis 
de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, amb la finalitat de preparar la 
declaració de concurs. 

Es té constància que en data 30 d’octubre de 2015 el Consell de Direcció 
de l’EIGE ha facultat els conselleres i representants d’EIGE en DUHP 
perquè promoguen les actuacions previstes en l’article 5 bis de la Llei 
Concursal i per a sol·licitar, d’acord amb la Llei de Patrimoni de la 
Generalitat Valenciana, l’acord corresponent del Govern Valencià per a 
autoritzar la dissolució i liquidació de DUHP. 

S’ha comprovat que durant l’exercici 2014 no s’ha celebrat cap reunió del 
Consell d’Administració de la Societat, ni de la Junta General de socis. 

2. EXISTÈNCIES 

En data de 10 de maig de 2006 l’IVHSA va vendre a Desenvolupaments 
Urbans per l’Habitatge Protegit. SL, una parcel·la de sòl urbà, situada a 
Alaquàs, corresponent a la Unitat d’Execució número 17.3 zona de La 
Sequieta, amb una superfície de 5.850,76 m2. 

El preu total de la venda de la parcel·la esmentada va pujar a 3.562.282 
euros, i es van pagar a la signatura del contracte privat de compravenda 
el dia 3 d’agost de 2005, la xifra de 356.229 euros, que és el 10% del preu, i 
la resta, 3.206.053 euros, a la signatura de l’escriptura de compravenda. 
La Societat compradora s’obligava a destinar preceptivament la parcel·la 
a la construcció d’habitatges, garatges i, si és el cas, trasters protegits, 
respectant a tal fi la normativa vigent. 

Des de l’operació de compra del terreny, fins a l’exercici 2014, no s’ha 
produït cap moviment significatiu en l’epígraf d’"Existències", el saldo 
del qual s’ha incrementat com a conseqüència de les obres de 
condicionament del terreny, projecte, llicències d’obres i tancat, encara 
que la Societat no ha facilitat documentació sobre aquests increments. 
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En l’exercici 2014 la Societat va depreciar les existències, en raó d’un 
informe comercial sol·licitat, l’objecte del qual era conèixer el valor de 
venda del terreny. Com a conseqüència de l’esmentat informe, DUHP ha 
deteriorat les existències en 2.352.794 euros, establint el valor del terreny 
en 2.400.000 euros. 

3. DEUTES A LLARG TERMINI 

En data 25 d’agost de 2009, una entitat financera va concedir a la Societat 
un préstec per import de 3.000.000 d'euros, amb garantia hipotecària 
sobre la parcel·la de sòl urbà adquirida a l’IVHSA. Amb la concertació 
d’aquest préstec hipotecari es cancel·lava una pòlissa de crèdit i un 
préstec personal que la Societat tenia amb l’esmentada financera, 
utilitzats com a finançament pont per a l’adquisició de la parcel·la. 

Amb posterioritat la Societat va formalitzar amb la mateixa entitat 
financera que li havia concedit el primer préstec 3 operacions de crèdits 
amb les finalitat següents: 

- Un préstec promotor, en data de 31 de desembre de 2010, per una 
quantia màxima de 9.127.104 euros, amb la finalitat de finançar la 
construcció i venda de 77 habitatges de protecció oficial. 

- El dia 8 d’abril de 2011 es va formalitzar un  préstec promotor, per 
un import màxim d’1.489.073 euros, per a la construcció i venda de 
108 garatges i 98 trasters. 

- En la data esmentada es va concertar, així mateix, un préstec 
promotor, per un import màxim de 805.048 euros per a construir i 
vendre dos locals comercials. 

Pel que fa a les operacions anteriors, en data de 25 de febrer de 2011, 
l’IVF va concedir tres avals, per un import màxim de 5.824.825 euros, en 
favor de l’entitat financera que havia concedit els préstecs a DUHP, amb 
la finalitat de garantir fins al 51% de l’import total del deute, equivalent 
al percentatge de participació de l’IVHSA en la Societat. 

En la data de tancament de l’exercici 2014 les quantitats disposades per 
DUHP dels préstecs concertats, els imports pendents, així com la quantia 
avalada per l’IVF, amb les xifres expressades en euros, són les següents: 

Destinació Préstec Disposat Pendent Aval IVF 
77 habitatges de protecció oficial  2.122.005 2.055.990 1.048.555 
108 Garatges i 98 trasters  417.231 412.953 210.606 
2 locals comercials  347.450 343.887 175.382 
Total 2.886.686 2.812.830 1.434.543 

Quadre 1 
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Es té constància que el dia 5 d’abril de 2011, es va signar un contracte 
d’aval entre l’IVF i l’IVHSA, per la qual cosa, aquesta entitat s’obligava a 
reemborsar a l’IVF les quantitats satisfetes per aquest, com a 
conseqüència de qualsevol pagament realitzat pels avals concedits a 
DUHP, així com els seus interessos i comissions degudes per raó dels 
avals. 

S’ha comprovat que en data 31 de maig de 2011 la Societat va cancel·lar 
una part significativa del préstec concedit amb data de 25 d’agost de 
2009, per un import de 2.286.687 euros, amb càrrec als tres préstecs a 
promotor concedits per a construir els habitatges de protecció oficial, 
garatges, trasters i locals comercials. 

Es considera que l’esmentada operació de cancel·lació no s’ajusta a les 
tres resolucions del director general de l’IVF de 23 de febrer i 28 de març 
de 2011, en les quals es va concedir l’aval de les tres operacions de crèdit, 
en la mesura en què en les dites resolucions s’indica de manera expressa 
que els préstecs avalats es concedeixen per finançar la construcció i 
venda de 77 habitatges de protecció oficial, 108 garatges, 98 trasters i 2 
locals comercials, sense que s’hi mencione la possibilitat de cancel·lar un 
préstec anterior, concedit per a l’adquisició del terreny. 

L’esmentada cancel·lació és rellevant en la mesura en què ha determinat 
que l’IVF haja esdevingut avalista del 51% de l’import del préstec 
cancel·lat, perquè els avals concedits per aquesta entitat no arribaven al 
préstec inicial, concedit en data de 25 d’agost de 2009. 

En el context expressat, en data de 30 de març de 2015, l’IVF s’ha vist 
obligat a satisfer a l’entitat financera que havia concedit els préstecs a 
DUHP, la quantitat d’1.446.680 euros, per la xifra de capital més 
interessos pendents de pagament, per la part dels préstecs avalats. 

4. DEUTES AMB EMPRESES DEL GRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI 

El saldo d’aquest compte es correspon amb el deute que DUHP ha contret 
amb EIGE, bàsicament pel pagament de les quotes dels préstecs des de 
l’exercici 2012 i un deute amb la societat mercantil privada accionista de 
DUHP, per una quantia de 234.246 euros. 

El deute esmentat que DUHP té amb la societat mercantil privada que 
participa en el seu capital social, segons el balanç de sumes i saldos, no 
s’ha pogut verificar, motiu pel qual se’n desconeix l’origen i la veracitat 
dels imports, circumstància que representa una limitació significativa a 
l’abast de la fiscalització. 

5. PROVEÏDORS 

El saldo a 31 de desembre de 2014 de l’epígraf "Proveïdors", segons el 
balanç era de 632.665 euros. El saldo d’aquest compte es correspon amb 
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el deute que manté DUHP amb 20 proveïdors. En relació amb la 
justificació d’aquest import, cal indicar: 

- Els administradors de DUHP, que han formulat els comptes anuals 
de la societat mercantil, no han facilitat documents o factures 
originals dels proveïdors, raó per la qual no ens podem pronunciar 
sobre la veracitat de les dades consignades en el balanç dels 
comptes anuals, circumstància que representa una limitació 
significativa a l’abast de la fiscalització. 

- El saldo a 31 de desembre de 2014, segons el balanç de sumes i 
saldos facilitats per la Societat, era de 649.185 euros. Aquest saldo 
difereix en 16.520 euros de la xifra que apareix en el balanç dels 
comptes anuals. Els ajustaments realitzats per EIGE a aquest balanç 
de sumes i saldos han consistit, bàsicament, a llevar la totalitat del 
saldo d’un dels proveïdors que figurava en el balanç de sumes i 
saldos. 

 El dit ajustament es refereix a un proveïdor, per un import de 52.297 
euros en l’exercici 2014, sobre el qual EIGE mantenia dubtes pel que 
fa a la veracitat del saldo perquè no tenia constància que s’hagués 
produït cap servei o prestació però sí que li constava que es tractava 
d’una societat vinculada a la societat mercantil privada accionista 
de DUHP. 

 Una vegada llevat el dit saldo apareix un increment de 35.000 euros 
en l’epígraf de "Proveïdors", que es mostra en el balanç i no en el 
balanç de sumes i saldos, que no han sigut justificats per la 
Societat, circumstància que representa una limitació a l’abast de la 
fiscalització. 

- S’ha comprovat que la pràctica totalitat del deute es correspon amb 
factures anteriors a l’exercici 2012. En la fiscalització realitzada 
s’han facilitat fotocòpies de factures, i s’ha comprovat que hi ha 
diferències amb tres proveïdors, per un import de 300.628 euros, pel 
que fa a les xifres recollides en el balanç, raó per la qual no es té 
cap tipus d’evidència de la veracitat d’aquest saldo, circumstància 
que representa una limitació a l’abast de la fiscalització. 

En resum, DUHP no ha acreditat els saldos de proveïdors que apareixen 
en el balanç de situació i amb l’escassa documentació facilitada, ja siga 
fotocòpies i aclariments dels responsables. 

6. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

En virtut del que recull el compte de pèrdues i guanys, l’Entitat DUHP ha 
tingut unes pèrdues en l’exercici 2014 de 2.567.616 euros, enfront dels 
beneficis de 96.568 euros que va obtenir en l’exercici 2013. Els conceptes 
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principals que componen els epígrafs del compte esmentat de pèrdues i 
guanys són els següents: 

- Aprovisionaments, amb un saldo de 2.352.794 euros, que es 
correspon amb la deterioració del terreny practicat per DUHP, com 
a conseqüència de l’informe comercial comentat en l’apartat 2 de 
l’annex I de l’Informe. 

- Serveis exteriors, amb un saldo de 54.392 euros, del qual no s’ha 
disposat de documentació suport d’aquesta despesa, circumstància 
que representa una limitació a l’abast de la fiscalització. 

- Despeses financeres, amb un saldo de 160.430 euros, del qual no 
s’ha facilitat documentació d’un import de 61.803 euros, 
circumstància que representa una limitació a l’abast de la 
fiscalització.  
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Comptes anuals de DUHP de l'exercici de 2014 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE DESARROLLOS URBANOS PARA VIVIENDAS 
PROTEGIDAS, S.L. EJERCICIO 2014 

I. INTRODUCCIÓN 

El día 5 de noviembre de 2015 se remitió al conseller de Hacienda y 
Modelo Económico, al interventor general de la Generalitat y a 
Inmaculada Solernou Sanz, representante de EIGE en el Consejo de 
Administración de Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. 
(DUVP), entre los días 26 de mayo de 2014 y 7 de agosto de 2015, un 
ejemplar del borrador del Informe de fiscalización de la Sociedad, que ha 
sido realizado de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de 
Actuación para el año 2015. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de Dª Inmaculada Solernou 
Sanz y otro escrito de Dª Blanca Marín Ferreiro, actual representante de 
EIGE en el Consejo de Administración de DUVP, al que se acompañan las 
alegaciones formuladas al borrador del Informe de la Sociedad  

Se han analizado las alegaciones recibidas y se ha elaborado el presente 
Informe. 

II. ALEGACIONES PRESENTADAS POR Dª INMACULADA SOLERNOU SANZ 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 5 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa y aporta 
documentación de que el secretario del Consejo de Administración de 
DUVP ha sido la sociedad privada y que, en consecuencia, era ésta la 
responsable de toda la documentación a que hacemos referencia en los 
apartados 4.1.a) y 4.1.b) del Informe. 

Se facilita, igualmente, documentación de todos los intentos que ha 
realizado el socio EIGE, en el año 2014, para obtener la documentación a 
que se hace referencia en el apartado anterior y que no han sido 
atendidos por el anterior secretario de DUVP. 

En este sentido, se ha de indicar que en los apartados 4.1.a) y 4.1.b) del 
Informe, únicamente se pone de manifiesto el hecho innegable de que 
no se ha facilitado determinada documentación, libro diario, inventario, 
libro mayor y facturas originales de las deudas con proveedores y deudas 
con el socio privado, sin entrar a valorar los motivos de la falta de esta 
documentación. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.4 del borrador del Informe, página 7, párrafo 5. 

Comentarios: 

Se indica en el escrito de alegaciones que las cuotas del préstamo que 
debía satisfacer DUVP fueron pagadas por EIGE durante todo el ejercicio 
2014 y que con ello EIGE contraía una deuda con DUVP, dejando de pagar 
EIGE en enero de 2015. 

No se ha aportado ninguna documentación al respecto y según la 
documentación facilitada durante el trabajo de fiscalización, a partir de 
noviembre de 2014, es cuando se dejan de pagar los préstamos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 4 del borrador del Informe, página 8, párrafo 1. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se indica que los presuntos incumplimientos 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos a que se 
refiere el borrador del Informe, han sido hechos acaecidos en ejercicios 
anteriores a 2014, a pesar de que la fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes se ha realizado en 2014. 

Conforme se indica en el Informe, la cancelación de un préstamo con 
cargo a los préstamos concertados en los ejercicios 2010 y 2011, avalados 
por el Instituto Valenciano de Finanzas, sin ajustarse a los términos en 
los que éstos fueron concedidos, ha supuesto que, en fecha 30 de marzo 
de 2015, EIGE se haya visto obligado a satisfacer a la entidad financiera 
que había concedido los préstamos a DUVP, la cantidad de 1.446.680 
euros, por la cifra de capital más intereses pendientes de pago. 

La citada circunstancia, dada su gravedad, debe ser puesta de manifiesto 
en el Informe de la Sindicatura de Comptes, especialmente por el hecho 
de que, como se indica el apartado 1 del anexo I del Informe, DUVP no ha 
sido objeto de ninguna fiscalización por parte de la Intervención General 
de la Generalitat o se ha emitido informe en el que no se ha expresado 
opinión, al no obtener la información necesaria para realizar el trabajo 
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de auditoría, pese a tratarse de una sociedad participada 
mayoritariamente por EIGE desde el año 2010. 

En cualquier caso, en la medida en que la actual redacción del párrafo 
primero de la página ocho puede dar a entender que el incumplimiento 
significativo de normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos 
tuvo lugar en el ejercicio 2014, y con independencia de que esta 
circunstancia se detalla en el Informe, se propone un cambio de 
redacción en el citado párrafo del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo primero de la página ocho del borrador 
del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Como resultado 
del trabajo efectuado, además de los hechos descritos en el apartado 4.1, 
en la fiscalización de las cuentas anuales, se ha puesto de manifiesto una 
circunstancia que representa un incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos”. 

Cuarta alegación 

Anexo 1. Apartado 1 del borrador del Informe, página 10, párrafos 4 y 7. 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que, en el sentido 
expresado en el borrador de Informe de fiscalización, se indica que en 
febrero de 2010 el Consejo de Administración se redujo de 6 a 4 
miembros y que posteriormente, en marzo de 2015 el Consejo de 
Administración pasó a estar formado únicamente por 3 miembros. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Anexo 1. Apartado 1 del borrador del Informe, página 12, párrafo 3. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se informa y aporta documentación de los 
trámites que ha realizado la Sociedad a partir del 15 de diciembre de 
2014 con el objeto de disolver la Sociedad, siendo conveniente recogerlos 
en el borrador del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la inclusión de un párrafo cuarto, a continuación del actual 
párrafo tercero de la página 12 del borrador del Informe, que tendría la 
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siguiente redacción: “Con posterioridad, en fecha 23 de febrero de 2015, 
el presidente del consejo de administración de DUVP remitió sendos 
escritos a la Dirección General de Patrimonio y a la Dirección General del 
Sector Público, en los que se reiteraba que la Sociedad se encontraba en 
causa de disolución y en situación de insolvencia, por lo que se debía 
proceder a su disolución, liquidación y extinción ordenada, siendo ésta la 
forma de evitar la liquidación mediante concurso”. 

Sexta alegación 

Anexo 1. Apartado 5 del borrador del Informe, página 16, párrafo 4. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se indica que quien formula las cuentas es 
Desarrollos Urbanos de Viviendas Protegidas, S.L. y que es ésta la que 
dispone de la documentación. Se considera adecuado dejar constancia 
en el informe de que quienes formularon las cuentas fueron los 
administradores de DUVP. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo cuarto de la página dieciséis del borrador 
del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Los 
administradores de DUVP, que han formulado las cuentas anuales de la 
Sociedad mercantil, no han facilitado documentos o facturas originales 
de los proveedores, por lo que no cabe pronunciarse sobre la veracidad 
de los datos consignados en el balance de las cuentas anuales, 
circunstancia que supone una significativa limitación al alcance de la 
fiscalización”. 

Séptima alegación 

Anexo 1. Apartado 6 del borrador del Informe, página 17, párrafo 6. 

Comentarios: 

Se manifiesta en el escrito de alegaciones que la totalidad de los gastos 
financieros del ejercicio 2014 han sido para pagar las cuotas del 
préstamo que debía satisfacer DUVP, aunque no se aporta ninguna 
documentación y este dato no se corresponde con la información 
facilitada durante el trabajo de fiscalización en DUVP. 

De acuerdo con la información obtenida en el trabajo de fiscalización, la 
cifra de 160.430 euros se corresponden con 98.627 euros por los gastos 
financieros e intereses de demora de los 4 préstamos que tiene la 
Entidad con una entidad financiera, 30.482 euros de los gastos 
financieros de la deuda que mantiene DUVP con EIGE y 31.321 euros que 
figuran en el balance de sumas y saldos y que se corresponderían con los 
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intereses pagados a una empresa, aunque no se dispone de 
documentación soporte de estos dos últimos importes, por lo que no se 
ha podido verificar la razonabilidad de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

III. ALEGACIONES PRESENTADAS POR Dª BLANCA MARÍN FERREIRO, 
ACTUAL REPRESENTANTE DE EIGE EN EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE DUVP 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 5 párrafos a) y b) 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa de que es 
el secretario del Consejo de Administración de DUVP el responsable de la 
custodia de toda la documentación a que se hace referencia en el 
borrador del Informe. 

En relación a la circunstancia mencionada en el escrito de alegaciones, 
hay que hacer notar que, durante el trabajo de fiscalización, no se ha 
facilitado determinada documentación relevante, a la que se hace 
referencia en el borrador del Informe, sin que se haya subsanado esta 
carencia en el periodo de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.4 del borrador del Informe, página 67, párrafo d) 

Comentarios: 

En la alegación se indica que el deterioro del solar se ha calculado en 
base a un informe comercial externo y que no es ninguno de los 
supuestos previstos en el artículo 2 de la Orden ECO/805/2003 de 27 de 
marzo. 

El incumplimiento que se pone de manifiesto en el borrador del Informe 
es la depreciación de las existencias en base a un informe comercial. Se 
considera que la utilización de un informe, de acuerdo con la Orden 
ECO/805/2003 de 27 de marzo, para el cálculo de la depreciación de las 
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existencias, hubiera dado a la citada depreciación un mayor rigor y 
objetividad a la hora de su contabilización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 5 del borrador del Informe, página 8, párrafo 2. 

Comentarios: 

En la alegación se manifiesta que en el párrafo del borrador del Informe 
no se explica con la suficiente claridad la evolución del préstamo para la 
adquisición del terreno y no se describen aspectos de la operación que se 
consideran importantes. 

En el apartado 3 del anexo I del Informe se comenta con mayor detalle la 
citada operación de préstamo, mientras que en el párrafo 2 del apartado 
5 del borrador del Informe, se ha incluido un resumen de aquellos 
aspectos que se ha considerado importante resaltar. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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