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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE CULTURARTS GENERALITAT, CORRESPONENT A 
L'EXERCICI DE 2016 

S’han analitzat les al·legacions presentades en data de 20 d’octubre de 
2017 pel director general de CulturArts i pel que fa a aquestes s’informa 
del següent: 

Primera al·legació 

Apèndix 1, apartat 5, pàgina 10, paràgraf 1 

Comentaris: 

S’indica en l’escrit d’al·legacions que el programa pressupostari amb 
càrrec al qual s’imputa la despesa d’un contracte consta en el document 
de proposta aprovació de la despesa i en l’apartat segon del quadre de 
característiques, qüestió aquesta que es recull de manera expressa en 
l’esborrany de l’Informe. 

En l’esborrany de l’Informe es diu que en els contractes no costa cap 
referència a la partida pressupostària o compte en què s’imputarà la 
despesa. En la mesura en què s’expressa en l’esborrany que sí que es recull 
l’esmentada partida pressupostària en el quadre de característiques 
tècniques, també es podria indicar que es recull en la proposta de despesa. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf primer de la pàgina 
10 de l’esborrany de l’Informe, que es quedaria amb la redacció següent: 
“No consta referència a la partida pressupostària o compte al qual 
s’imputarà la despesa en els contractes, encara que sí que es recull en la 
proposta de despesa i en el quadre de característiques tècniques dels plecs 
de clàusules administratives particulars”. 

Segona al·legació 

Apèndix 1, apartat 5, pàgina 10, paràgraf 2 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe s’expressa que no hi ha constància de les 
negociacions que s’han realitzat amb els licitadors en els expedients 
tramitats mitjançant el procediment negociat, com estableix l’article 169.1 
de l’LCSP. 

En l’escrit d’al·legacions es menciona que en els quadres de 
característiques tècniques s’indiquen els criteris objectius pels quals 
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s’adjudica el contracte, que normalment és el preu, de manera que una 
vegada realitzades les ofertes dels licitadors, no cal negociar cap aspecte 
més. 

En l’escrit d’al·legacions es confirma en tots els seus termes el que es 
comenta en l’esborrany de l’Informe: que no hi ha constància que s’haja 
realitzat cap negociació en els procediments negociats, en compliment del 
que es preveu en l’article 169.1 de l’LCSP. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apèndix 1, apartat 5, pàgina 10, paràgraf 3 

Comentaris: 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que la justificació de l’elecció del 
procediment i els criteris que s’apliquen per a l’adjudicació consten 
sempre en la resolució d’aprovació de l’expedient. 

En l’esborrany de l’Informe no es menciona que no es justifique el 
procediment i els criteris d’adjudicació, sinó que en els expedients revisats 
no consta suficientment justificada l’elecció del procediment i dels criteris 
que s’han aplicat per a adjudicar el contracte. 

En conseqüència no hi ha cap referència en l’escrit d’al·legacions al 
contingut de l’esborrany de l’Informe, de manera que no s’escau fer cap 
altra consideració. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apèndix 1, apartat 5, pàgina 10, paràgraf 4 

Comentaris: 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que, amb caràcter general, totes les 
diligències habilitades en les factures per a fer constar la conformitat de 
la prestació del servei inclouen la data, la persona i el càrrec del signant. 

En l’esborrany de l’Informe s’indica que s’ha comprovat que quatre 
diligències habilitades en les factures per a fer constar la conformitat amb 
la prestació del servei no s’han signat i no tenen data. 
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Pel que fa a les circumstàncies esmentades no s’indica res en l’escrit 
d’al·legacions, encara que l’Entitat és conscient dels expedients als quals 
es refereixen les observacions. 

Conseqüències en l’Informe: 
Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de l’Informe.  
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE L'INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE L’ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT (EIGE), FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PARC D’HABITATGE 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2016 

S’han analitzat les al·legacions presentades en data de 22 de novembre de 
2017 per la directora general de l’EIGE i les presentades per la directora 
general de l’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana de la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en 
data de 28 de novembre de 2017, i pel que fa a aquestes s’informa del 
següent: 

AL·LEGACIONS DE LA DIRECTORA GENERAL DE L’EIGE 

Primera al·legació 

Apartat 4 de l’esborrany de l’Informe, pàgines 7 i 8, al·legació genèrica als 
paràgrafs 3 a 7 de la pàgina 7 i als paràgrafs 1 i 2 de la pàgina 8 

Comentaris: 

Fins a aquest Informe de fiscalització no s’havia considerat que els béns 
immobles del parc d’habitatges titularitat de la Generalitat compliren la 
definició d’actius del Pla General de Comptabilitat. La conclusió de 
l’esborrany de l’Informe representa un canvi de criteri basat en un millor 
coneixement de la realitat econòmica de la gestió i administració 
d’aquests immobles i no tant en la forma jurídica, per les raons que 
s’indiquen en l’apartat 14 de l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe. 

D’altra banda, com s’indica en l’apartat 13 de l’apèndix 1 de l’esborrany de 
l’Informe, la normativa estableix que els ingressos del patrimoni públic 
d’habitatge estan afectats a aquest, però els problemes que ha generat la 
crisi econòmica han portat a conflictes en la materialització d’aquesta 
afectació per l’Entitat i la Generalitat. 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que la Direcció General de l’EIGE es 
congratula del criteri actual que mostra la Sindicatura de Comptes, que 
dóna suport a les modificacions legislatives en tramitació actualment. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Segona al·legació 

Apartat 4.1 a) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgraf 2 

Comentaris: 

La limitació a l’abast no fa referència als saldos que es mantenen amb la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, perquè aquests 
deriven d’una activitat que no és objecte d’aquesta fiscalització. 

Pel que fa als saldos que es mantenen amb la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori, la documentació aportada posa 
de manifest que l’Entitat encara no ha obtingut una resposta adequada de 
la dita Conselleria, fet que confirma el que indica l’esborrany de l’informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 4.1 b) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgrafs 3 i 4 

Comentaris: 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que l’Entitat ha seguit fins a la data el 
criteri marcat per la Intervenció General respecte de la comptabilització 
dels béns immobles del patrimoni públic d’habitatges, afegint que l’EIGE 
seguirà la metodologia indicada per la Sindicatura de Comptes en 
l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Quarta al·legació 

Apartat 4.1 e) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf 1 

Comentaris: 

En l’escrit d’al·legacions es realitzen precisions sobre les implicacions 
comptables que sobre el balanç i el compte de pèrdues i guanys té el canvi 
de criteri esmentat en la primera al·legació. 

Pel que fa a això, cal indicar que en l’escrit d’al·legacions es reitera el que 
ja s’ha indicat en les incorreccions de l’apartat 4.1 “Fonament de l’opinió 
amb excepcions”, recollides en els consegüents paràgrafs de les pàgines 7 
i 8 de l’esborrany de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apartat 5.a) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf 7 

Comentaris: 

De l’anàlisi d’aquesta al·legació es conclou que l’aplicació correcta de les 
normes de registre i valoració per a comptabilitzar la cessió universal 
d’una rama d’activitat ferroviària a una entitat del grup, no genera el 
resultat de les operacions interrompudes referit en l’esborrany de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa suprimir el paràgraf 6 de la pàgina 8 i els paràgrafs 1, 2 i 3 de la 
pàgina 9. En conseqüència, en la conclusió del control formal de la rendició 
de comptes quedaria un únic paràgraf que tindria la redacció següent: La 
revisió de la formalització, aprovació i redacció adequades dels comptes anuals de 
l’Entitat de l’exercici 2016 ha posat de manifest que l’Entitat no ha presentat, 
juntament amb els comptes anuals, l’informe relatiu al compliment de les 
obligacions de caràcter econòmic i financer per a l’exercici 2016 (la presentació del 
qual és necessària perquè pertany al sector públic), fet que incompleix l’article 
134.3 de l’LHP. 

Sisena al·legació 

Apartat 6) de l’esborrany de l’Informe, pàgines 9 a 11, al·legació genèrica 

Comentaris: 

L’Entitat indica en el seu escrit d’al·legacions les circumstàncies que en els 
últims anys han afectat significativament la gestió del parc d’habitatges, 
com també totes les mesures que durant el període 2015-2016 s’han 
adoptat per a millorar aquesta gestió, especialment les relatives al Pla de 
Dignificació de l’Habitatge. 

No constitueix una al·legació pròpiament dita, a més que la major part de 
les circumstàncies es recullen en l’apèndix 1 de l’esborrany de l’Informe.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Setena al·legació 

Apartat 6.a) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9, paràgraf 7 

Comentaris: 

La revisió de la documentació presentada ha posat de manifest que quan 
es produeixen les renovacions de contractes o una nova adjudicació, sí 
que es fa la revisió dels coeficients per al càlcul del preu de venda. El que 
hi ha és una falta d’actualització automàtica d’aquests coeficients legals 
en el programa de gestió del parc d’habitatges denominat LUNA. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa suprimir el paràgraf 7 de la pàgina 9, el paràgraf 1 de la pàgina 
10 i els paràgrafs 1 i 2 de la pàgina 39 de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Apartat 6.b) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10, paràgraf 1 

Comentaris: 

L’esborrany de l’Informe no indica que l’Entitat no estiga aplicant la 
normativa existent per a la selecció de candidats per a les segones 
adjudicacions dels habitatges del parc públic, sinó que aquesta normativa 
no garanteix els principis de transparència i publicitat.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apartat 6.e) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10, paràgraf 4 

Comentaris: 

En el seu escrit d’al·legacions l’Entitat fa un repàs d’una sèrie de 
circumstàncies que ja s’apleguen en l’apartat 15 de l’apèndix 1 de 
l’esborrany de l’Informe, alhora que indica que ha instat la modificació 
normativa del Decret 75/2007, perquè es produïsca l’absència de 
repercussió de l’Impost sobre Béns Immobles als arrendataris d’habitatges 
de promoció pública. 

Amb independència de la circumstància anterior, cal fer notar que 
l’obligació de fer repercutir l’Impost sobre Béns Immobles està establida 
en l’article 63.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el text refós 
de la qual es va aprovar pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que constitueix una norma bàsica de l’Estat.  
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Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

Apartat 7 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf 5 i pàgina 12, 
paràgrafs 1 i 2 

Comentaris: 

L’al·legació coincideix amb les conclusions de l’esborrany de l’Informe 
indicant que s’han adoptat mesures d’urgència per als habitatges sense ús 
les dades dels quals han variat. En aquest sentit, no constitueix una 
al·legació pròpiament dita.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Onzena al·legació 

Apartat 7.3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 13, paràgraf 7 

Comentaris: 

En el seu escrit d’al·legacions l’Entitat afirma que, sense perjudici de les 
qüestions derivades de la titularitat competencial, en la conservació i 
manteniment del parc d’habitatges sí que hi ha coordinació entre l’Entitat 
i la Direcció General en matèria d’habitatge, i que a l’efecte es celebren 
reunions quinzenals. 

Això no obstant, en la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que 
el canvi de competència en aquesta matèria, sense realitzar la deguda 
modificació de la normativa, ha suscitat una greu descoordinació.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Dotzena al·legació 

Apartat 8.a) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 14, paràgraf 6 

Comentaris: 

L’opinió amb excepcions no està basada tant en el marc jurídic, sinó en la 
realitat econòmica de les operacions de gestió i administració del parc 
d’habitatges, com s’ha indicat en el comentari a l’al·legació primera de 
l’esborrany de l’Informe. 
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La recomanació, amb la qual l’Entitat està d’acord en el seu escrit 
d’al·legacions informant de les modificacions legislatives en tramitació, 
van en el sentit de la necessitat de dotar el parc d’habitatges d’un marc 
normatiu acord amb la realitat, que oferisca la seguretat jurídica que 
necessita una gestió i administració eficaç. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tretzena al·legació 

Apartat 8.b) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 14, paràgraf 7 

Comentaris: 

L’Entitat indica en el seu escrit d’al·legacions que s’està realitzant el treball 
de recopilació, refosa i millora de la normativa existent en matèria 
d’habitatge en general i d’habitatge públic en particular. En aquest sentit, 
no constitueix una al·legació pròpiament dita.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apartat 8.e) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 15, paràgraf 5 

Comentaris: 

En l’escrit d’al·legacions de l’Entitat s’indiquen dues mesures que està 
adoptant per reconduir situacions d’impagament de compradors i 
arrendataris d’habitatges del parc públic, de manera que no constitueix 
una al·legació pròpiament dita. 

No obstant això s’ha observat que en la recomanació de l’esborrany de 
l’Informe es fa referència a l’apartat 7 de l’apèndix 1, quan hauria de fer 
referència al seu apartat 10. Es considera més apropiat, d’altra banda, 
reconduir la segona part de la recomanació en la línia indicada per l’Entitat 
mateixa. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 5 de la pàgina 15 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: e) Perquè 
la gestió del parc de l’habitatge de la Generalitat siga justa, equitativa, raonable i 
eficaç, es recomana que, davant la falta de pagament dels inquilins o dels 
compradors, es faça la tramitació completa del procediment administratiu 
corresponent, i que es resolguen els contractes i es recupere la titularitat dels 
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habitatges. En especial, es recomana iniciar procediments de recuperació de la 
titularitat o novacions forçoses de contractes de compravenda a arrendament, en 
els 489 habitatges venuts amb contractes vençuts i amb deutes pendents de 
pagament (apartats 5 i 10 de l’apèndix 1 de l’Informe). 

Quinzena al·legació 

Apartat 8.f) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 15, paràgraf 6 

Comentaris: 

En l’escrit d’al·legacions s’indica que s’està estudiant la manera 
d’implantar aquesta recomanació. No constitueix, per tant, una al·legació 
pròpiament dita.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Setzena al·legació 

Apartat 8 g) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 15, paràgraf 7 

Comentaris: 

La qüestió principal que no s’aborda en l’escrit d’al·legacions de l’Entitat 
és la renovació dels contractes d’arrendament d’habitatge amb la 
comprovació consegüent que els arrendataris mantenen les condicions 
exigibles per a l’adjudicació d’una habitatge de protecció pública. Això no 
obstant, pel que fa a la renda anual, és cert que el sistema actual de 
bonificacions podria ser suficient per complir amb els objectius d’equilibri 
econòmic i justícia social. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 7 de la pàgina 14 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: g) Es 
proposa renovar els contractes d’arrendament d’habitatge en situació actual de 
pròrroga tàcita, mitjançant l'ordre corresponent (apartat 6 de l’apèndix 1).  

Dissetena al·legació 

Apartat 8.h) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 15, paràgraf 7 i pàgina 16, 
paràgraf 1 

Comentaris: 

Com que la normativa actual permet un màxim de 2,5 vegades l’IPREM per 
a poder ser adjudicatari d’habitatges de promoció pública i tenint en 
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compte el que indica l’Entitat en el seu escrit d’al·legacions, cobra major 
sentit la recomanació efectuada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Divuitena al·legació 

Apartat 8.j) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 16, paràgraf 3 

Comentaris: 

L’Entitat indica en el seu escrit d’al·legacions que es donarà compliment a 
aquesta recomanació, mitjançant una modificació normativa que 
establisca que la gestió i administració dels habitatges de promoció 
pública s’instrumenta per mitjà del contracte programa corresponent que 
han de subscriure la Generalitat i l’EIGE. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Dinovena al·legació 

Apartat 8.k) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 16, paràgraf 4 

Comentaris: 

L’Entitat considera que per motius d’eficiència és millor no externalitzar 
l’aplicació informàtica de gestió del parc d’habitatges i que actualment 
està en fase d’instrumentar-ne la millora. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 4 de la pàgina 16 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: k) L’Entitat 
hauria d’assignar en exclusiva una o més persones del departament d’informàtica 
al manteniment i millora permanent de la base de dades de gestió del parc 
d’habitatges. Entre aquestes millores es recomana integrar la totalitat dels 
processos de gestió i documentar-los mitjançant el manual corresponent (apartat 
1 de l’apèndix 1). 
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Vintena al·legació 

Apartat 8.m) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 16, paràgraf 6 

Comentaris: 

L’Entitat informa en el seu escrit d’al·legacions que s’estan realitzant les 
gestions oportunes per a donar compliment a aquesta recomanació.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-unena al·legació 

Apèndix 1, apartat 12 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 59, paràgraf 2 

Comentaris: 

S’indica en l’al·legació primera que, en data de 25 de maig de 2017, la 
directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana ha emés 
un informe justificatiu de la necessitat i oportunitat de modificar el Decret 
159/2015 per a aclarir aquest àmbit competencial, en consideració a 
l’evident interés públic de la qüestió. No es té constància, però, que s’haja 
promogut cap actuació efectiva per a realitzar aquesta modificació i 
l’esmentat informe no té cap valor jurídic.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe.  

Vint-i-dosena al·legació 

Apèndix 1, apartat 13 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 68, paràgrafs 2 i 3 

Comentaris: 

En l’esborrany de l’Informe es mostra una situació que es considera 
rellevant, en relació amb la recaptació dels rendiments econòmics, però 
no es recomana cap mesura al respecte després de conéixer les 
circumstàncies al·legades per l’Entitat.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Vint-i-tresena al·legació 

Apèndix 1, apartat 15 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 73, paràgraf 3 i 
pàgina 74, quadre 41 i paràgraf 4; també afecta l’apartat 4.1.f), pàgina 8, 
paràgraf 2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

S’ha comprovat que hi ha un error pel que fa a un municipi, de manera 
que les xifres s’han de corregir en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar el paràgraf 2 de la pàgina 8 de l’esborrany de 
l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: f) En la data de tancament 
de l’exercici 2016 l’apartat “Altres deutes amb les administracions públiques” del 
passiu corrent del balanç s’hauria d’incrementar en 11.406.090 euros, per a 
registrar els deutes vençuts corresponents a tributs impagats derivats de la gestió 
del parc d’habitatges. El reemborsament a EIGE per la Generalitat –com a tributari 
obligat titular dels dits habitatges– hauria de registrar-se en l’epígraf “Deutors 
comercials i altres comptes per cobrar” de l’actiu del balanç (apartat 15 de 
l’apèndix 1). 

Es proposa, així mateix, modificar el paràgraf 3 de la pàgina 73 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: En la data 
de realització d’aquest treball de fiscalització, solament el principal i els recàrrecs 
del deute acumulat puja a 11.406.090 euros, i s’estima un deute final amb 
interessos i costos, aproximadament, de 14.799.537 euros, segons el que 
s’analitza tot seguit. 

Es proposa, d’altra banda, substituir la presentació actual del quadre 41 
que figura en la pàgina 74 de l’esborrany de l’Informe, pel següent: 

Entitat local Principal Recàrrecs Interessos i costos Total  

SUMA 4.710.116 940.461 1.602.655 7.253.232 

Sagunt 325.226 64.164 59.259 448.649 

Aldaia 367.217 0 39.203 406.420 

Alfafar 108.338 19.144 22.045 149.527 

Benaguasil 103.760 15.527 13.982 133.269 

Alaquàs 27.379 4.654 4.267 36.300 

Total 5.642.036 1.043.950 1.741.411 8.427.397 

Es proposa, finalment, modificar la redacció del paràgraf 4 de la pàgina 74 
de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: En 
conseqüència, els problemes de liquiditat han provocat un increment de la despesa 
de 2.785.361 euros, corresponents a la suma dels recàrrecs i interessos de demora 
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reconeguts en els acords de fraccionament. Aquest import s’incrementarà en 
1.652.036 euros pels corresponents als municipis encara sense acord de 
fraccionament, estimat en el 35% del principal pendent. 

Vint-i-quatrena al·legació 

Apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 85, paràgraf 3, lletra a) 

Comentaris 

En l’esborrany de l’Informe, la recomanació es refereix a la necessària 
anàlisi dels embargaments practicats fins a la data, i no es refereix a les 
gestions realitzades per tal que la Generalitat figure en el Cadastre 
Immobiliari com a titular cadastral, ja que ostenta la condició de subjecte 
passiu de l’Impost sobre Béns Immobles. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-cinquena al·legació 

Apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 85, paràgrafs 5 i 6, lletres c) i d) 

Comentaris: 

Es té constància que l’Entitat està realitzant les gestions referides en 
l’al·legació, però es considera que, atesa la importància de les 
circumstàncies concurrents, s’ha de mantenir la recomanació fins que 
siguen liquidats ordenadament els saldos amb ambdues conselleries.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-sisena al·legació 

Apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 85, paràgraf 8, lletra f) i pàgina 
86, paràgraf 1 

Comentaris: 

L’Entitat ha complit, en part, la recomanació d’unificar tots els convenis 
en el Servei d’Assessoria Jurídica de l’EIGE, però continua sense aprovar 
una normativa interna que regule el seu dipòsit i custòdia, qüestió aquesta 
que es considera molt rellevant, atesa l’activitat desenvolupada per 
l’Entitat. 
  



Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE). Fiscalització de la gestió del parc d’habitatges 
Exercici de 2016 

12 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 8 de la pàgina 85 que 
continua en el paràgraf 1 de la pàgina 86, de l’apèndix 3 de l’esborrany de 
l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: f) L’EIGE ha d’acordar una 
normativa interna per a regular el dipòsit i custòdia dels exemplars originals i 
incidències dels convenis subscrits, amb les condicions escaients de seguretat i 
conservació, per a donar un compliment adequat al que es disposa en l’article 10 
del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis 
que subscriga la Generalitat i el seu registre. 

Vint-i-setena al·legació 

Apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 86, paràgraf 2, lletra g) 

Comentaris: 

En la nota 16.g) de la memòria dels comptes anuals de l’EIGE 
corresponents a l’exercici 2016 s’indica que la valoració de les existències 
de productes en curs i acabats s’ha efectuat en funció d’informes 
comercials emesos per experts independents o pels mateixos tècnics de 
l’Entitat. 

No és cert que aquests informes comercials s’hagen realitzat d’acord amb 
els requisits de l’Ordre ECO/805/2003, perquè en el dits documents s’indica 
expressament que Aquest document no s’ha realitzat conformement amb 
l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns 
immobles i de determinats drets per certes finalitats financeres, publicada en el 
BOE de 9 d’abril de 2003 modificada per l’EHA/3011/2008, de 4 d’octubre i per 
l’EHA/564/2008, de 28 de febrer. S’utilitza la metodologia que s’hi aplega si bé no 
la compleix en forma ni hi aplica els principis que s’hi estableixen ni en particular 
les comprovacions necessàries establides en el seu article 7 (correspondència física, 
registral, compliment urbanístic, estat d’ocupació, règim de protecció pública i 
règim de protecció del patrimoni arquitectònic). 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vint-i-vuitena al·legació 

Apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 87, paràgrafs 2 a 4, lletres a), b) 
i c) 

Comentaris: 

Es considera que la valoració de les existències per una societat de taxació 
que aplique l’Ordre ECO/805/2003 podria diferir significativament del valor 
que resulta d’aplicar els criteris que segueix l’Entitat, circumstància que 
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es podria veure modificada en un futur per l’evolució del mercat 
immobiliari. 

Pel que fa a les reclassificacions comptables recomanades i referides en 
les lletres b) i c), no s’està d’acord amb el que s’indica en l’escrit 
d’al·legacions de l’Entitat. Els mateixos comptes anuals de l’EIGE han 
reflectit com a dèbits i crèdits amb empreses del grup a curt termini, 
imports que any darrere d’any es mantenen amb import idèntic, prova 
evident de la seua classificació comptable incorrecta, i els arguments 
tècnics de la qual es van incloure en els informes de fiscalització 
d’exercicis anteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

AL·LEGACIONS DE LA DIRECTORA GENERAL D’HABITATGE, REHABILITACIÓ I 
REGENERACIÓ URBANA DE LA CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES 
PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI 

Primera al·legació 

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6, últim paràgraf i pàgina 7, 
paràgrafs 1 i 2 

Comentaris: 

S’informa que s’estan realitzant nombroses gestions per a conciliar els 
saldos entre l’EIGE i la Conselleria, però no s’ha pogut arribar a conclusions 
definitives a causa de diverses circumstàncies que impossibiliten la 
quantificació exacta dels impostos i la resolució immediata de la qüestió, 
atés que l’antiguitat i complexitat de les operacions que originen els saldos 
transcendeix la Conselleria mateixa, i s’informa que s’estan buscant 
alternatives de gestió legals i eficaces per a resoldre aquestes 
conciliacions, en col·laboració amb representants de la Subdirecció 
General del Sector Públic de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Segona al·legació 

Apartat 6 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10, paràgraf 2 

Comentaris: 

Els fets exposats en l’al·legació són coneguts i no és possible un encàrrec 
quan es tracta d’una activitat que la mateixa normativa hi atribueix, 
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circumstància que no ha variat des de l’any 1988 fins a la data, fet que no 
justifica que la licitació de les obres de manteniment i reparació l’haja de 
deixar de fer qui hi té la competència legal, és a dir, l’EIGE, sense una 
modificació prèvia de la normativa sobre la matèria.  

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Apartat 7.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 12, paràgrafs 4 i 7 

Comentaris: 

Efectivament, no és correcta la redacció de l’actual esborrany de l’Informe, 
atés que no hi ha un incompliment del Reial Decret 233/2013 ni del conveni 
que se’n deriva, sinó una decisió política d’optar per la rehabilitació, en 
lloc de fer-ho per la promoció de nous habitatges en el parc públic. El que 
s’ha produït és, en tot cas, una modificació de la programació inicial del 
Pla Estatal que comporta l’incompliment de l’objectiu de programa 3 
Foment del parc públic d’habitatge en lloguer. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 4 de la pàgina 12 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: El Pla 
Estatal de foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació d’edificis, i la 
regeneració i renovació urbanes, 2013-2016, regulat en el Reial Decret 233/2013, 
de 5 d’abril, es va instrumentar a la Comunitat Valencia mitjançant un conveni 
de col·laboració subscrit el 14 d’octubre de 2014, el qual recollia en la seua 
programació inicial uns fons públics compromesos de 38.332.944 euros per al 
programa “3. Foment del parc públic d’habitatge en lloguer”. L’objectiu establit en 
aquest programa no s’ha pogut complir. 

Es proposa, així mateix, modificar la redacció actual del paràgraf 7 de la 
pàgina 12 de l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció 
següent: - S’ha comprovat que els fons públics compromesos en el conveni per a 
aquest programa s’estan aplicant a altres programes d’aquest, referits a la 
regeneració urbana i la rehabilitació d’edificis en grups d’habitatges del parc 
públic, la urgència dels quals pel que fa a l’execució es va considerar prioritària, 
a fi d’optimitzar els recursos disponibles.  
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Quarta al·legació 

Apartat 7.3 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 13, paràgraf 6 

Comentaris: 

En l’escrit d’al·legacions es fa un repàs de les modificacions en tràmit de 
la normativa vigent amb les quals es donarà resposta a les qüestions que 
pel que fa al cas posen de manifest en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apèndix 1, apartat 8 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 43, paràgrafs 7 i 8, i 
pàgina 44, paràgraf 1 

Comentaris: 

L’al·legació, en la seua major part, fa referència als habitatges de protecció 
pública en règim d’arrendament, propietat de l’EIGE, les quals no són 
objecte d’aquest treball de fiscalització. 

És cert que la implantació gradual del nou i únic registre de demandants 
d’habitatges de la Generalitat establit en la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de 
la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat 
Valenciana, s’ha pogut veure condicionada pel fet que l’Administració 
General de l’Estat discrepa de la constitucionalitat de 18 dels seus 37 
articles, de manera que en maig de 2017 es va promoure la constitució de 
la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat – 
Generalitat, prevista en l’article 33 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 
d’octubre, del Tribunal Constitucional. 

Això no obstant, es considera que la normativa en vigor, just abans de l’1 
de març de 2017, ja atorgava a l’EIGE la gestió dels procediments per a 
l’adjudicació a demandants dels habitatges de promoció pública titularitat 
de la Generalitat, de manera que els fets que s’indiquen en l’esborrany de 
l’Informe podrien haver sigut previstos en la Llei de la Funció Social de 
l’Habitatge. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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Sisena al·legació 

Apèndix 1, apartat 12 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 58, paràgraf 4 

Comentaris: 

Com que és aplicable el contingut de la primera l’al·legació, es reiteren els 
comentaris realitzats en l’al·legació esmentada. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apèndix 1, apartat 12 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 59, paràgrafs 2, 3 i 4 

Comentaris: 

Com que són aplicables els continguts de la segona i quarta al·legacions, 
es reiteren els comentaris que hi hem realitzat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Vuitena al·legació 

Apèndix 1, apartat 12 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 59, paràgraf 5 i 
pàgina 60, paràgraf 1 

Comentaris: 

Segons el que ja s’ha indicat en el comentari a l’al·legació segona, es 
considera que no és possible un encàrrec singular quan es tracta d’una 
activitat atribuïda a l’EIGE per la mateixa normativa jurídica. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apèndix 1, apartat 12 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 60, paràgraf 2 

Comentaris: 

És lògic que no es tinga constància de les ordres verbals referides en 
l’esborrany de l’Informe, per la seua pròpia naturalesa, les quals s’afirma 
que es van produir en l’escrit tramés el 27 de gener de 2015 al subsecretari 
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de la Conselleria competent en matèria d’habitatge, subscrit per la direcció 
general de l’EIGE. 

D’altra banda, l’informe de l’Advocació de la Generalitat del 15 de juny de 
2016, conegut i analitzat durant la realització de la fiscalització, no té 
caràcter preceptiu ni vinculant, com així s’hi fa constar. 

En aquest informe es fa constar, a més, que, llevat que hi haja un millor 
criteri jurídic, la motivació o justificació de l’encàrrec en els termes en què 
està plantejat constitueix una motivació genèrica i parca, de caràcter 
insuficient. 

Es reiteren, a més, els comentaris indicats en les al·legacions segona i 
vuitena. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Desena al·legació 

Apèndix 1, apartat 12 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 63, paràgrafs 2 a 6 

Comentaris: 

S’analitza la documentació aportada, de la qual, en part, no es va disposar 
durant la fiscalització realitzada i es considera adequat realitzar dues 
correccions en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 2 de la pàgina 63 de 
l’esborrany de l’Informe, que quedaria amb la redacció següent: Pel que fa 
als ARRUS, en l’apartat 17 d’aquest apèndix de l’Informe relatiu al Pla Estatal de 
foment del lloguer d’habitatges, la rehabilitació d’edificis i la regeneració i 
renovació urbanes, 2013-2016, es posa de manifest que hi ha un total de 8 
actuacions acordades en tramitació tècnica, amb un pressupost total estimat de 
13.708.340 euros, pendents de ser licitades per la Generalitat. en la major part 
d’execució plurianual. 

Onzena al·legació 

Apèndix 1, apartat 12 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 64, paràgraf 1 

Comentaris: 

L’import de 3.150.000 euros l’està pagant la Generalitat a l’EIGE, durant 
l’exercici 2017, i figura correctament com a pendent de cobrament a 31 de 
desembre de 2016. A més, aquest import ja s’ha detret en l’apartat 4.1, 
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pàgina 6, últim paràgraf, de l’esborrany de l’Informe, perquè és un saldo 
que no està pendent de conciliar. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Dotzena al·legació 

Apèndix 1, apartat 13 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 66, paràgraf 2 

Comentaris: 

Es reiteren els comentaris realitzats pel que fa a la primera al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa mantenir la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 

Tretzena al·legació 

Apèndix 1, apartat 17 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 76, paràgraf 5 i 
pàgina 77, paràgrafs 1 a 3 

Comentaris: 

S’analitza la documentació aportada de la qual, en part, no es va disposar 
durant la fiscalització i es considera adequat realitzar una sèrie de 
correccions a l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es proposa modificar la redacció actual del paràgraf 5 de la pàgina 76 i el 
paràgraf 1 de la pàgina 77 de l’esborrany de l’informe, que quedaria amb 
la redacció següent: L’EIGE està participant en les actuacions de manteniment i 
conservació extraordinàries que, amb un pressupost inicial de 13.708.340 euros, 
afecten vuit grups d’habitatges del parc públic, derivada de l’aplicació del 
programa 5 del Pla Estatal, denominat “Foment de la regeneració i renovació 
urbanes” (ARRUS), import addicional al que s’indica en el paràgraf anterior. 

En definitiva, la Generalitat està destinant fons públics al parc d’habitatges, però 
en lloc de destinar-los a fomentar l’increment del nombre d’habitatges, s’ha 
considerat prioritari destinar-los a la rehabilitació dels ja existents. 

Es proposa, d’altra banda, suprimir els paràgrafs 2 i 3 de la pàgina 77 de 
l’esborrany de l’Informe. 
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