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1.  NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

En la disposició addicional 7ª.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHP) es disposa 
que, als efectes del que preveu l’article 79.2 de l’Estatut d’ Autonomia de 
la Comunitat Valenciana, tenen la consideració d’empreses públiques de 
la Generalitat els següents organismes públics, sempre que formen part 
del sector públic empresarial: 

-  Les entitats de dret públic de la Generalitat, que en l’article 155.1 de 
l’LHP es defineixen com els organismes públics facultats per a exercir 
potestats administratives, realitzar activitats de prestació de serveis 
i de foment, gestionar serveis o produir béns d’interés públic 
susceptibles o no de contraprestació, per al compliment dels 
programes corresponents a les polítiques públiques que desenvolupe 
l’Administració de la Generalitat, en l’àmbit de les seues 
competències. 

 Les entitats de dret públic es regeixen pel dret privat, excepte en la 
formació de la voluntat dels seus òrgans, en l’exercici de les potestats 
administratives que tinguen atribuïdes i en els aspectes 
específicament regulats per a les dites entitats en aquesta Llei, en els 
seus estatuts i en la legislació pressupostària. 

- Les entitats públiques empresarials de la Generalitat que, conforme 
disposa l’article 155.3 de l’LHP, són les entitats de dret públic les 
funcions de les quals siguen susceptibles de contraprestació. 

- Les societats mercantils de la Generalitat, d’acord amb l’article 156.2 
de l’LHP, són aquelles en què la participació directa o indirecta en el 
seu capital social del Consell o dels ens del sector públic 
instrumental siga igual o superior al 50%, sumant les participacions 
corresponents a les entitats integrades en el sector públic de la 
Generalitat, quan en el capital social en participen diverses. 

 Les societats mercantils de la Generalitat tenen personalitat jurídica 
de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que 
impliquen l’exercici de potestats administratives. Es regiran, com a 
regla general, per l’ordenament jurídic privat i la seua legislació 
específica, sense perjudici del que estableix l’LHP i la resta de normes 
de dret públic que els siguen aplicables. A aquest efecte, el conjunt 
dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindrà sempre 
naturalesa privada. 

Les entitats de dret públic de la Generalitat que es recullen en l’article 2.4 
de la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2016 (LPG2016) són les següents: 

-  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 
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-  Institut Valencià de Finances (IVF) 

-  Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) 

-  Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana (EPRTVV). Aquesta empresa es 
troba en procés de liquidació, en virtut del que estableix la disposició 
transitòria segona de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de l’Estatut de 
Radiotelevisió Valenciana. 

-  CulturArts Generalitat (CARTS) 

-  Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 

-  Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

-  Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 

-  Patronat del Misteri d’Elx (MELX) 

-  Institut Valencià d’Atenció Sociosanitària (IVASS) 

-  Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

Les societats mercantils de la Generalitat que es recullen en l’article 2.5 de 
l’LPG2016 són les següents: 

- Radiotelevisió Valenciana, SA (RTVV). Aquesta empresa es troba en 
procés de liquidació, d’acord amb el que es disposa en l’article 3 de 
la Llei 4/2013, de 27 de novembre, de Supressió de la Prestació dels 
Serveis de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat 
de la Generalitat, com també de Dissolució i Liquidació de 
Radiotelevisió Valenciana, SAU. 

- Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA) 

-  Ciutat dels Arts i de les Ciències, SA (CACSA) 

-  Societat Projectes Temàtics de la CV, SA (SPT) 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPE) 

-  Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA (CIEGSA) 

-  Ciutat de la Llum, SA (CL) 

-  Aeroport de Castelló, SL (ACSL) 

En l’article 2 de l’LPG2016 no s’esmenten les següents empreses públiques 
de la Generalitat, els comptes anuals de l’exercici 2016 de les quals s’han 
retut en la Sindicatura de Comptes i han sigut fiscalitzats 

-  Reciclatge de Residus Marina Alta, SA (RSMA) 

- Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) 

- Advanced Bioanalytical Services, SLU (ABS). El soci únic d’aquesta 
empresa és la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari 
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i Politècnic la Fe de la Comunitat Valenciana, entitat amb la qual ha 
realitzat totes les operacions de l’exercici 2016. 

El règim jurídic aplicable a les empreses públiques de la Generalitat és 
determinat per diverses normes legals, entre les quals cal esmentar les 
següents: 

Normes generals 

- Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

- Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2016. 

- 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. 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. 

- 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. 

- Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de 
Desenvolupament i Aplicació de les Disposicions Incloses en el Títol 
I i Disposicions Concordants del Reial Decret Llei 20/2012. 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

- Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al 
Finançament dels Pagaments a Proveïdors. 

- Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de Mesures Urgents per 
a la Reducció del Dèficit a la Comunitat Valenciana. 

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

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

- Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre Modificacions Estructurals de les 
Societats Mercantils. 
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- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada 
per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

- Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del Registre Mercantil. 

- Decret 83/2012, d’1 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es 
desenvolupa el Decret Llei 1/2011. 

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012. 

- Acord de 6 de març de 2012, del Consell de Política Fiscal i Financera, 
pel qual es fixen les línies generals d’un mecanisme extraordinari de 
finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats 
autònomes. 

Normativa sobre contractació 

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

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

- Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, pel qual es distribueixen 
competències en matèria de contractació centralitzada en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els 
ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i es 
crea la Central de Compres de la Generalitat. 

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 

- Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el 
procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels 
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projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar 
ajudes públiques. 

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

- Ordre de 17 de juny de 2013, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten normes de funcionament 
i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

- Ordre EHA / 3479/2011, de 19 de desembre, per la qual es publiquen 
els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la 
contractació del sector públic a partir l’1 de gener del 2012. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. 

- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual es dicten normes de funcionament i 
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

Normativa sobre comptabilitat 

- Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, que aprova les normes de 
formulació dels comptes anuals consolidats. 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla General 
de Comptabilitat. 

- Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla General 
de Comptabilitat de les Petites i Mitjanes Empreses i els criteris 
comptables específics per a microempreses. 

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

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, que aprova aspectes comptables 
d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies. 

- Resolució de 18 d’octubre de 2013, de l’ICAC, sobre el marc 
d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament. 
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- Resolució de 18 de setembre de 2013, de l’ICAC, que dicta normes de 
registre i valoració i informació per a incloure en la memòria dels 
comptes anuals sobre la deterioració del valor dels actius. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació 
que s’ha d’incorporar a la memòria dels comptes anuals pel que fa 
als ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i 
rendició de comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la 
Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

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, d’acord amb els objectius generals que preveu l’article 8.3 
de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes (LSC). 

En aplicació del que es disposa en l’article 14.1 i 14.6 de l’LSC, la Institució 
estableix, per mitjà dels programes anuals d’actuació, els ens que seran 
fiscalitzats cada any i el tipus d’auditoria que s’ha de realitzar. En aquest 
context el Consell de la Institució va aprovar, en data 20 de gener de 2017, 
el Programa Anual d’Actuació de 2017 (PAA2017), en el qual es fixaven amb 
ple detall els ens per fiscalitzar, tipus d’auditoria per realitzar i els abasts 
de cada fiscalització. 

En el present volum s’inclouen els informes de fiscalització dels comptes 
anuals de l’exercici 2016 de les empreses públiques de la Generalitat, 
l’objectiu general dels quals ha consistit a determinar si els dits comptes 
anuals es presenten d’acord amb els principis comptables aplicables, així 
com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant l’esmentat exercici. 

En el PAA2017 el conjunt d’entitats que formen la Generalitat s’ha 
distribuït en dos nivells de control segons els objectius i abasts concrets 
establits per a cadascuna de les fiscalitzacions: control de regularitat dels 
comptes anuals i especials i control formal. 

La fiscalització prevista en el PAA2017 inclou el control de regularitat dels 
comptes anuals i especials sobre les següents empreses públiques, que 
representen el 16,64% del seu pressupost total: 

- Institut Valencià de Finances 

- Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 

- CulturArts Generalitat 
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La fiscalització prevista en el PAA2017 comprén el control formal de a 
rendició de comptes de les empreses públiques següents, que representen 
el 83,36% del seu pressupost total: 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

- Ens Públic Ràdiotelevisió Valenciana 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV 

- Patronat del Misteri d’Elx 

- Institut Valencià d’Atenció Sociosanitària 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

- Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SA 

- Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SA 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA 

- Ciutat de la Llum, SA 

- Aeroport de Castelló, SL 

- Reciclatge de Residus Marina Alta, SA 

- Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 

- Advanced Bioanalytical Services, SLU 

En la fiscalització realitzada sobre les empreses sotmeses a la modalitat 
de control formal de la rendició de comptes s’han realitzat les actuacions 
següents: 

- Comprovar la rendició en termini i forma dels comptes anuals. 

- Efectuar el seguiment de les incidències posades de manifest en 
l’informe de fiscalització de l’exercici anterior. 

- Analitzar la situació a 31 de desembre de 2016 de les empreses 
públiques de la Generalitat, d’acord amb el marc jurídic de 
racionalització i reestructuració d’aplicació fins a la data d’aprovació 
d’aquest Informe. 

- Comprovar que han tramés la informació contractual en compliment 
del que disposa l’article 29 de la Llei de Contractes del Sector Públic 
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(LCSP), el text refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

3. TRANSFERÈNCIES DE LA GENERALITAT A LES EMPRESES PÚBLIQUES 

L’anàlisi de les transferències corrents i de capital consignades en 
l’LPG2016, en favor de les empreses públiques, així com les obligacions 
reconegudes i els pagaments realitzats, obtinguts de la liquidació del 
pressupost de despeses del Compte de l’Administració de la Generalitat, 
permet ressaltar la informació següent: 

- L’LPG2016 preveu transferències corrents a empreses públiques de la 
Generalitat per 164.845.520 euros. A partir de l’execució del 
pressupost s’han reconegut a aquestes empreses obligacions per 
import de 166.797.771 euros, dels quals s’han pagat en l’exercici 
87.207.246 euros, que representa un 52,9% de les obligacions 
reconegudes. 

Les entitats que han rebut els majors imports han estat: FGV 
(61.434.353 euros), l’IVASS (30.411.169 euros), CARTS (24.077.584 
euros) i l’AVT (23.065.000 euros). Aquestes empreses han rebut el 
83,3% del total de subvencions corrents concedides en l’exercici a les 
empreses públiques de la Generalitat. 

- Les transferències de capital previstes en l’LPG2016 han pujat a 
124.399.330 euros. L’import de les obligacions reconegudes durant 
l’exercici ha sigut de 115.109.389 euros, dels quals s’ha pagat en 
l’exercici la xifra de 61.367.772 euros, que representa un 53,3% de les 
obligacions reconegudes. 

Les entitats a les quals se’ls ha concedit un major volum d’aquestes 
subvencions han sigut: IVACE (57.620.130 euros), CIEGSA (21.305.800 
euros) i FGV (20.000.579 euros). Aquestes empreses han rebut un 
85,9% del total de subvencions del capital concedides en l’exercici a 
les empreses públiques de la Generalitat. 

La Sindicatura de Comptes ha elaborat el quadre següent, en el qual es 
mostren les transferències corrents i de capital consignades en l’LPG2016 
per a cadascuna de les empreses públiques, així com les obligacions 
reconegudes i els pagaments realitzats, obtinguts de la liquidació del 
pressupost de despeses del Compte de l’Administració de la Generalitat. 
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Quadre 1. Transferències de la Generalitat a les empreses públiques en 
l’exercici 2016 

EMPRESES 
PÚBLIQUES 

Subvencions corrents Subvencions de capital 

Consignació 
inicial LPGV 

2016 

Obligacions 
reconegudes Pagat 

Consignació 
inicial LPGV 

2016 

Obligacions 
reconegudes Pagat 

EPRTVV 519.440 0 0 0 0 0 

CMPE 2.600.000 2.600.000 0 0 0 0 

CIEGSA 3.664.800 3.664.800 0 21.305.800 21.305.800 0 

FGV 54.220.800 61.434.353 36.320.603 20.259.590 20.000.579 5.899.583 

CARTS 24.088.300 24.077.584 7.732.580 4.137.000 3.516.450 200.000 

IVAM 5.532.350 5.333.215 4.533.364 300.000 255.000 217.860 

IVACE 14.136.370 12.203.400 0 57.620.130 57.620.130 41.488.809 

IVF 1.900.150 1.900.150 1.832.350 8.258.610 614.860 100.000 

AVT 25.751.000 23.065.000 12.596.126 11.240.000 10.810.000 2.702.500 

EPSAR 424.750 424.750 424.750 0 0 0 

EIGE 1.036.750 1.036.750 863.958 0 11.100 11.100 

MELX 48.000 48.000 44.000 0 0 0 

IVASS 30.277.040 30.411.169 23.108.833 1.260.000 960.000 897.857 

AVAP 645.770 598.600 550.682 18.200 15.470 14.295 

Total 164.845.520 166.797.771 88.007.246 124.399.330 115.109.389 51.532.004 

4. BALANÇOS INDIVIDUALS I AGREGAT 

Els quadres que es recullen tot seguit s’han elaborat a partir dels comptes 
anuals retuts per les empreses públiques de la Generalitat i mostren els 
balanços a 31 de desembre de 2016, amb inclusió del balanç agregat i les 
xifres expressades en euros. 
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Quadre 2. Balanços a 31 de desembre de 2016 (I) 

Balanços a 31 de desembre de 2016 FGV IVF EIGE IVACE 

A) ACTIU NO CORRENT 1.555.149.113 634.662.000 214.592.202 64.162.080 

I. Immobilitzat intangible 302.462 284.000 291.905 2.093.706 

II. Inversions immobiliàries 488.070 0 135.875.157 32.128.504 

III. Immobilitzat material 1.510.581.693 1.393.000 25.115.129 269.974 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 276.881 533.797.000 7.140.521 63.869 

V. Inversions financeres a llarg termini 43.500.007 99.128.000 0 29.606.027 

VI. Actius per impost diferit 0 60.000 0 0 

VII. Deutors comercials no corrents 0 0 46.169.490 0 

B) ACTIU CORRENT 92.929.600 317.788.000 258.269.209 137.440.735 

I Actius no corrents mantinguts per a la venda 19 1.857.000 0 0 

II. Existències 5.574.457 20.000 115.194.871 13.971.325 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 53.983.460 569.000 136.610.586 99.571.964 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0 82.901.000 0 0 

V. Inversions financeres a curt termini 30.998.110 42.696.000 2.181.440 11.141.321 

VI. Periodificacions a curt termini 134.532 57.000 0 1.050 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.239.021 189.688.000 4.282.312 12.755.075 

TOTAL ACTIU 1.648.078.712 952.450.000 472.861.411 201.602.815 

A)  PATRIMONI NET 1.115.995.738 65.392.000 23.539.500 98.809.316 

A-1)  Fons propis 1.115.507.544 58.576.000 15.974.316 98.809.316 

A-2)  Ajustaments per canvis de valor 0 0 -3 0 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts 488.194 6.816.000 7.565.188 0 

B)  PASSIU NO CORRENT 419.447.508 548.644.000 244.382.708 1.041.476 

I. Provisions a llarg termini 4.392.737 32.384.000 12.933.294 938.847 

II. Deutes a llarg termini 390.941.236 510.730.000 94.253.459 0 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 24.113.535 3.690.000 98.309.857 102.628 

IV. Passius per impost diferit 0 1.840.000 0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 38.886.098 0 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 112.635.466 338.414.000 204.939.203 101.752.023 

I. Provisions a curt termini 1.796.697 11.000 7.130.935 205.235 

II. Deutes a curt termini 87.745.507 176.404.000 11.371.773 40.093 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 4.896.585 161.662.000 177.861.430 0 

IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 17.721.980 337.000 8.575.066 81.546.469 

V. Periodificacions a curt termini 474.697 0 0 19.960.226 

VI. Deutes amb característiques especials a curt 
termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.648.078.712 952.450.000 472.861.411 201.602.815 
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Quadre 3. Balanços a 31 de desembre de 2016 (II) 

Balanços a 31 de desembre de 2016 EPRTVV CARTS IVAM AVT 

A) ACTIU NO CORRENT 35.277 67.287.196 113.287.017 46.356.567 

I. Immobilitzat intangible 0 1.873.369 25.066 2.015.218 

II. Inversions immobiliàries 0 0 0 389.938 

III. Immobilitzat material 31.082 65.404.595 113.261.951 43.946.461 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 0 

V. Inversions financeres a llarg termini 4.195 9.232 0 4.950 

VI. Actius per impost diferit 0 0 0 0 

VII. Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 11.784.190 21.188.213 1.329.866 18.733.223 

I Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 

II. Existències 0 54.281 23.783 0 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 705.462 17.722.854 771.031 15.949.296 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 8.764.836 0 0 0 

V. Inversions financeres a curt termini 0 5.303 0 599 

VI. Periodificacions a curt termini 0 40.072 0 65.974 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.313.892 3.365.703 535.052 2.717.354 

TOTAL ACTIU 11.819.467 88.475.409 114.616.883 65.089.790 

A)  PATRIMONI NET 5.297.434 18.723.820 113.219.900 46.356.567 

A-1)  Fons propis 5.297.434 -1.890.012 115.430 44.113.544 

A-2)  Ajustaments per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 20.613.833 113.104.470 2.243.023 

B)  PASSIU NO CORRENT 303.491 50.933.540 240 987.599 

I. Provisions a llarg termini 303.491 1.350.000 0 987.599 

II. Deutes a llarg termini 0 49.583.540 240 0 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 0 

IV. Passius per impost diferit 0 0 0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 6.218.542 18.818.049 1.396.743 17.745.625 

I. Provisions a curt termini 470.000 2.177.984 0 228.679 

II. Deutes a curt termini 5.733.335 217.700 443.291 1.960.841 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 0 0 0 0 

IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 15.208 16.403.743 909.759 15.556.105 

V. Periodificacions a curt termini 0 18.623 43.693 0 

VI. Deutes amb característiques especials a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 11.819.467 88.475.409 114.616.883 65.089.790 
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Quadre 4. Balanços a 31 de desembre de 2016 (III) 

Balanços a 31 de desembre de 2016 EPSAR MELX IVASS AVAP 

A) ACTIU NO CORRENT 882.792.430 1.786.087 8.323.258 42.130 

I. Immobilitzat intangible 100.333 0 533.129 5.875 

II. Inversions immobiliàries 0 0 0 0 

III. Immobilitzat material 862.664.799 1.786.087 7.790.129 36.254 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 0 

V. Inversions financeres a llarg termini 20.027.298 0 0 0 

VI. Actius per impost diferit 0 0 0 0 

VII. Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 141.601.864 232.131 4.992.567 448.362 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 191.327 0 0 0 

II. Existències 0 20.099 57.429 0 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 78.794.026 37.587 3.385.275 72.030 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0 0 0 0 

V. Inversions financeres a curt termini 1.726 0 46.693 0 

VI. Periodificacions a curt termini 18.110 6.199 0 0 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 62.596.675 168.246 1.503.171 376.332 

TOTAL ACTIU 1.024.394.294 2.018.218 13.315.825 490.492 

A)  PATRIMONI NET 367.603.763 1.966.934 2.946.828 245.885 

A-1)  Fons propis 115.001.346 206.138 -5.000.296 206.425 

A-2)  Ajustaments per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts 252.602.417 1.760.795 7.947.124 39.461 

B)  PASSIU NO CORRENT 339.734.249 0 3.639.224 0 

I. Provisions a llarg termini 0 0 0 0 

II. Deutes a llarg termini 339.734.249 0 0 0 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 0 0 3.639.224 0 

IV. Passius per impost diferit 0 0 0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 317.056.281 51.284 6.729.773 244.607 

I. Provisions a curt termini 12.803.185 0 519.270 33.617 

II. Deutes a curt termini 48.766.684 1.686 441.563 -216 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 202.125.171 0 2.906.961 88.987 

IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 53.211.241 49.598 2.861.980 93.935 

V. Periodificacions a curt termini 150.000 0 0 28.283 

VI. Deutes amb característiques especials a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.024.394.294 2.018.218 13.315.825 490.492 
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Quadre 5. Balanços a 31 de desembre de 2016 (IV) 

Balanços a 31 de desembre de 2016 RTVV VAERSA CACSA SPT 

A) ACTIU NO CORRENT 27.434.398 35.291.242 927.452.000 146.869.436 

I. Immobilitzat intangible 0 2.477.881 10.204.000 841 

II. Inversions immobiliàries 0 0 0 0 

III. Immobilitzat material 27.434.398 30.354.579 917.248.000 134.125.043 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 0 56.796 0 0 

V. Inversions financeres a llarg termini 0 127.193 0 12.743.552 

VI. Actius per impost diferit 0 881.859 0 0 

VII. Deutors comercials no corrents 0 1.392.935 0 0 

B) ACTIU CORRENT 3.047.246 28.969.175 16.384.000 288.978.743 

I Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 

II. Existències 0 508.489 43.000 0 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.145.680 24.668.018 13.012.000 45.982.951 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0 0 0 227.090.106 

V. Inversions financeres a curt termini 184.768 2.019 0 107.639 

VI. Periodificacions a curt termini 0 29.992 0 3.432.861 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.716.798 3.760.657 3.329.000 12.365.186 

TOTAL ACTIU 30.481.644 64.260.417 943.836.000 435.848.179 

A)  PATRIMONI NET -89.099.899 33.144.093 350.013.000 123.884.068 

A-1)  Fons propis -89.099.899 26.192.536 316.279.000 122.670.237 

A-2)  Ajustaments per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 6.951.557 33.734.000 1.213.831 

B)  PASSIU NO CORRENT 9.896.078 15.261.836 220.869.000 198.962.178 

I. Provisions a llarg termini 9.896.078 6.761.682 0 113.758.956 

II. Deutes a llarg termini 0 6.179.699 213.955.000 83.458.965 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 0 

IV. Passius per impost diferit 0 2.320.455 0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 6.914.000 1.744.257 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 109.685.465 15.854.487 372.954.000 113.001.933 

I. Provisions a curt termini 6.903.872 1.657.726 437.000 2.169.717 

II. Deutes a curt termini 96.554.301 8.315.380 368.581.000 107.565.109 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 0 0 0 0 

IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.227.292 5.881.381 3.441.000 3.267.107 

V. Periodificacions a curt termini 0 0 495.000 0 

VI. Deutes amb característiques especials a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 30.481.644 64.260.417 943.836.000 435.848.179 
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Quadre 6. Balanços a 31 de desembre de 2016 (V) 

Balanços a 31 de desembre de 2016 CMPE CIEGSA CL RSMA 

A) ACTIU NO CORRENT 32.956.833 6.614.387 122.936.585 41.973 

I. Immobilitzat intangible 8.833 3.188 0 0 

II. Inversions immobiliàries 0 0 0 0 

III. Immobilitzat material 32.940.848 6.611.199 122.936.585 16.719 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 25.255 

V. Inversions financeres a llarg termini 7.152 0 0 0 

VI. Actius per impost diferit 0 0 0 0 

VII. Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 5.965.687 298.216.113 363.271 1.622.575 

I Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 

II. Existències 78.975 50.473.266 0 0 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.802.803 247.184.517 114.291 153.534 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0 0 0 0 

V. Inversions financeres a curt termini 26.511 0 15.411 700.000 

VI. Periodificacions a curt termini 40.905 0 27.803 6.853 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.016.493 558.330 205.766 762.188 

TOTAL ACTIU 38.922.520 304.830.500 123.299.856 1.664.548 

A)  PATRIMONI NET 1.410.072 62.487.393 -113.758.956 1.534.556 

A-1)  Fons propis -1.467.953 62.487.393 -113.758.956 1.534.556 

A-2)  Ajustaments per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.878.025 0 0 0 

B)  PASSIU NO CORRENT 15.786.862 66.650.178 0 0 

I. Provisions a llarg termini 777.285 0 0 0 

II. Deutes a llarg termini 7.813 66.650.178 0 0 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 15.001.764 0 0 0 

IV. Passius per impost diferit 0 0 0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 21.725.586 175.692.929 237.058.812 129.993 

I. Provisions a curt termini 0 2.765.566 57.335 0 

II. Deutes a curt termini 216.658 4.834.463 0 0 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 17.122.135 160.791.509 236.691.214 0 

IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.417.516 7.301.391 310.263 129.993 

V. Periodificacions a curt termini 969.277 0 0 0 

VI. Deutes amb característiques especials a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 38.922.520 304.830.500 123.299.856 1.664.548 
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Quadre 7. Balanços a 31 de desembre de 2016 (VI) 

Balanços a 31 de desembre de 2016 CVMC ABS AEROCAS 
AGREGAT 
EMPRESES 
PÚBLIQUES 

A) ACTIU NO CORRENT 5.870 0 88.014.619 4.976.092.699 

I. Immobilitzat intangible 0 0 7.544.572 27.764.379 

II. Inversions immobiliàries 0 0 0 168.881.669 

III. Immobilitzat material 5.870 0 80.470.047 3.984.424.441 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l/t 0 0 0 541.360.322 

V. Inversions financeres a llarg termini 0 0 0 205.157.606 

VI. Actius per impost diferit 0 0 0 941.859 

VII. Deutors comercials no corrents 0 0 0 47.562.424 

B) ACTIU CORRENT 26.493.833 101.341 3.865.766 1.680.745.709 

I Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 2.048.346 

II. Existències 0 0 0 186.019.973 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 26.002.325 22.283 38.065 769.299.038 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c/t 0 0 0 318.755.942 

ºV. Inversions financeres a curt termini 0 0 7.515 88.115.055 

VI. Periodificacions a curt termini 0 0 16.580 3.877.932 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 491.509 79.058 3.803.605 312.629.423 

TOTAL ACTIU 26.499.703 101.341 91.880.385 6.656.838.408 

A)  PATRIMONI NET 26.481.113 20.696 -136.393.193 2.119.820.628 

A-1)  Fons propis 26.475.244 20.696 -143.937.648 1.654.312.389 

A-2)  Ajustaments per canvis de valor 0 0 0 -3 

A-3)  Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.870 0 7.544.455 465.508.243 

B)  PASSIU NO CORRENT 0 75 85.458.280 2.221.998.522 

I. Provisions a llarg termini 0 0 0 184.483.969 

II. Deutes a llarg termini 0 0 22.781.656 1.778.276.035 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l/t 0 0 60.222.538 205.079.546 

IV. Passius per impost diferit 0 75 0 4.160.531 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 47.544.355 

VI. Creditors comercials no corrents 0 0 2.454.086 2.454.086 

C)  PASSIU CORRENT 18.590 80.569 142.815.298 2.315.019.258 

I. Provisions a curt termini 0 0 4.285.837 43.653.654 

II. Deutes a curt termini 0 0 2.071.058 921.264.225 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a c/t 0 0 135.806.727 1.099.952.718 

IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar 18.590 80.569 651.677 228.008.862 

V. Periodificacions a curt termini 0 0 0 22.139.798 

VI. Deutes amb característiques especials a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 26.499.703 101.341 91.880.385 6.656.838.408 
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5. COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS INDIVIDUALS I AGREGAT 

El quadres que es recullen tot seguit han sigut elaborats a partir dels 
comptes anuals retuts per les empreses públiques de la Generalitat i 
mostren els comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2016, amb 
expressió del compte agregat i les xifres presentades en euros. 
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Quadre 8. Comptes de pèrdues i guanys (I) 

CONCEPTES FGV IVF EIGE IVACE EPRTVV CARTS 

A) OPERACIONS CONTINUADES       

Import net de la xifra de negocis 57.664.621 13.819.000 23.652.612 8.406.990 0 2.044.239 
Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 -22.344.372 -2.132.201 0 0 
Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 4.218.910 1.068.764 0 0 
Altres ingressos de l’activitat 5.451.080 315.000 1.128.957 33.839.764 28.364 740.167 
Excés de provisions 443.500 0 0 123.118 0 0 

A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 63.559.201 14.134.000 6.656.106 41.306.435 28.364 2.784.406 

Despeses de personal -69.221.245 -2.749.000 -7.650.115 -8.067.514 0 -12.660.061 
Aprovisionament -2.799.380 -5.102.000 -9.646.056 0 0 -3.984.823 
Altres despeses de l’activitat -36.397.352 -2.741.000 -3.099.493 -37.581.420 -252.910 -12.300.061 
Amortització de l’immobilitzat -100.105.770 -309.000 -5.074.838 -1.369.540 0 -3.114.609 

A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -208.523.747 -10.901.000 -25.470.503 -47.018.474 -252.910 -32.059.555 

A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA -144.964.546 3.233.000 -18.814.396 -5.712.039 -224.546 -29.275.149 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 85.831 3.274.000 331.351 0 0 910.257 
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat -5.102 -489.000 -2.832.152 100.824 0 0 
Diferència negativa de combinacions de negoci 0 0 0 0 0 0 
Altres resultats 39.945 0 -9.518.116 136.810 0 882.602 

A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -144.843.872 6.018.000 -30.833.313 -5.474.405 -224.546 -27.482.289 

Ingressos financers 26.330 38.000 263.567 592.309 0 3.265 
Despeses financeres -11.088.887 0 -3.517.534 -59.146 -4.217.915 -142.582 
Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 
Diferències de canvi 0 0 0 -909 0 0 
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers -57.600 442.000 -1.619.691 -113.135 -2.193.260 0 
Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0 0 11.016 0 0 0 

A.5) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES -11.120.157 480.000 -4.862.642 419.120 -6.411.175 -139.317 

A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  -155.964.029 6.498.000 -35.695.955 -5.055.286 -6.635.721 -27.621.606 

Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 

A.7) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES -155.964.029 6.498.000 -35.695.955 -5.055.286 -6.635.721 -27.621.606 

RESULTAT DE L’EXERCICI -155.964.029 6.498.000 -35.695.955 -5.055.286 -6.635.721 -27.621.606 
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 Quadre 9. Comptes de pèrdues i guanys (II) 

CONCEPTES IVAM AVT EPSAR MELX  IVASS AVAP 

A) OPERACIONS CONTINUADES        
Import net de la xifra de negocis 296.526 283.041 4.077.513 402.335  2.183.610 452.490 
Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació -6.396 0 0 -369  0 0 
Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0  0 0 
Altres ingressos de l’activitat 90.477 148.322 274.417.283 0  2.156.778 0 
Excés de provisions 0 508.305 942.273 0  0 0 
A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 380.606 939.668 279.437.069 401.966  4.340.388 452.490 

Despeses de personal -3.008.184 -7.250.912 -2.118.108 -225.907  -23.843.017 -409.346 
Aprovisionament -421.605 -641.258 0 -40.921  -75.112 0 
Altres despeses de l’activitat -2.128.532 -18.369.177 -165.185.686 -132.582  -7.289.834 -582.559 
Amortització de l’immobilitzat -700.522 -2.907.237 -36.067.418 -24.152  -958.523 -19.580 

A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -6.258.843 -29.168.584 -203.371.213 -423.562 
 
-32.166.485 

-
1.011.486 

A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA -5.878.236 -28.228.916 76.065.856 -21.596  -27.826.097 -558.996 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 710.136 25.000 11.492.364 21.419  948.762 19.580 
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat -9.615 -568.032 0 0  0 0 
Diferència negativa de combinacions de negoci 0 0 0 0  0 0 
Altres resultats 0 0 251.907 0  -11.416 -1.071 
A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -5.177.715 -28.771.949 87.810.128 -177  -26.888.751 -540.486 

Ingressos financers 240 7.981 372.644 0  910 0 
Despeses financeres -6.947 -247.231 -8.578.592 -181  -132.976 0 
Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0  0 0 
Diferències de canvi 3.474 -2.140 0 0  0 0 
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers 0 0 0 0  0 0 
Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0 0 447.801 0  0 0 
A.5) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES -3.233 -241.390 -7.758.147 -181  -132.066 0 

A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  -5.180.947 -29.013.339 80.051.981 -358  -27.020.816 -540.486 

Impost sobre beneficis 0 0 0   0 0 
A.7) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES -5.180.947 -29.013.339 80.051.981 -358  -27.020.816 -540.486 

RESULTAT DE L’EXERCICI -5.180.947 -29.013.339 80.051.981 -358  -27.020.816 -540.486 
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 Quadre 10. Comptes de pèrdues i guanys (III) 

CONCEPTES RTVV VAERSA CACSA SPT  CMPE CIEGSA 

A) OPERACIONS CONTINUADES        

Import net de la xifra de negocis 41.637 44.683.310 15.662.000 0  9.048.101 25.908.305 
Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 -72.720 0 0  0 -11.462.991 
Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 84.597 0 0  0 0 
Altres ingressos de l’activitat 431.922 7.212 1.000 1.054.674  3.012.325 0 
Excés de provisions 658.280 0 1.540.000 0  0 634.005 

A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 1.131.840 44.702.399 17.203.000 1.054.674  12.060.426 15.079.319 

Despeses de personal 0 -32.352.032 -5.802.000 -882.391  -1.050.431 -1.462.753 
Aprovisionament -356 -3.233.553 -34.000 0  -1.293.081 -14.445.314 
Altres despeses de l’activitat -3.416.198 -6.380.219 -9.314.000 -3.800.736  -12.930.314 -374.225 
Amortització de l’immobilitzat 0 -4.019.088 -18.413.000 -10.984.830  -2.593.501 -142.262 

A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -3.416.554 -45.984.893 -33.563.000 -15.667.957 
 -17.867.327 

-
16.424.554 

A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA -2.284.714 -1.282.493 -16.360.000 -14.613.283  -5.806.901 -1.345.235 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 0 1.295.292 1.273.000 0  691.016 0 
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 0 -692 -848.000 0  5.977 -71.269 
Diferència negativa de combinacions de negoci 0 0 0 0  0 0 
Altres resultats 0 524.179 11.241.000 1.837  9.278 0 

A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -2.284.714 536.286 -4.694.000 -14.611.446  -5.100.631 -1.416.504 

Ingressos financers 8.998 11.834 6.000 2.837.302  0 0 
Despeses financeres -321.340 -315.347 -9.458.000 -4.499.582  -20.624 -2.255.158 
Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0  0 0 
Diferències de canvi 0 0 -1.000 0  0 0 
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers 0 0 0 -8.110.561  0 0 
Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0 0 0 0  0 0 

A.5) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES -312.342 -303.514 -9.453.000 -9.772.841  -20.624 -2.255.158 

A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  -2.597.056 232.772 -14.147.000 -24.384.287  -5.121.254 -3.671.662 

Impost sobre beneficis 0 -89.764 0 0  0 0 

A.7) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES -2.597.056 143.008 -14.147.000 -24.384.287  -5.121.254 -3.671.662 

   A.8) RESULTAT DE L’EXERCICI -2.597.056 143.008 -14.147.000 -24.384.287  -5.121.254 -3.671.662 
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Quadre 11. Comptes de pèrdues i guanys (IV)    

CONCEPTES CL  RSMA CVMC ABS AEROCAS 
AGREGAT 
EMPRESES 
PÚBLIQUES  

A) OPERACIONS CONTINUADES       

Import net de la xifra de negocis 0 1.006.982 0 70.277 0 209.703.590 

Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 0 0 0 -36.019.049 

Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0 0 5.372.270 

Altres ingressos de l’activitat 0 0 18.850 0 3.183 322.845.358 

Excés de provisions 0 0 0 0 0 4.849.482 

A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 0 1.006.982 18.850 70.277 3.183 506.751.651 

Despeses de personal -160.114 -305.457 -13.643 0 -181.168 -179.413.398 

Aprovisionament 0 -15.323 0 0 0 -41.732.783 

Altres despeses de l’activitat -1.532.877 -676.084 -5.164 -68.783 -5.103.080 -329.662.287 

Amortització de l’immobilitzat 0 -5.256 -36 0 -2.542.396 -189.351.559 

A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -1.692.991 -1.002.119 -18.843 -68.783 -7.826.644 -740.160.027 

A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA -1.692.991 4.863 8 1.494 -7.823.461 -233.408.376 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 0 0 36 0 97.980 21.176.026 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat -4.946.734 0 0 0 -3.570.536 -13.234.331 

Diferència negativa de combinacions de negoci 0 0 0 0 0 0 

Altres resultats 483.109 3.055 -44 0 -701.373 3.341.703 

A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -6.156.616 7.918 0 1.494 -11.997.391 -222.124.978 

Ingressos financers 0 557 0 0 1.381 4.171.319 

Despeses financeres -1.953.945 0 0 0 -1.558.237 -48.374.224 

Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 

Diferències de canvi 0 0 0 0 0 -575 

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers 0 0 0 0 0 -11.652.247 

Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0 0 0 0 0 458.818 

A.5) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES -1.953.945 557 0 0 -1.556.856 -55.396.909 

A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  -8.110.561 8.476 0 1.494 -13.554.247 -277.521.887 

Impost sobre beneficis 0 -2.119 0 -350 0 -92.234 

A.7) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES -8.110.561 6.357 0 1.144 -13.554.247 -277.614.121 

A.8) RESULTAT DE L’EXERCICI -8.110.561 6.357 0 1.144 -13.554.247 -277.614.121 
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6. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Les empreses públiques de la Generalitat estan sotmeses a l’obligació de 
retre els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, tal com 
disposen els articles 124.3, 136.1 i 141 de l’LHP, juntament amb els 
informes d’auditoria pública que preveuen els articles 119 i 120 de l’LHP. 

S’ha realitzat el control formal de la rendició de comptes de les empreses 
públiques de la Generalitat i hem comprovat que, amb caràcter general, 
han presentat els seus comptes anuals en el termini establit en l’article 8.1 
de l’LSC i en l’article 136.1 de l’LHP, que disposen que s’han de presentar 
abans del 30 de juny de l’any següent al de l’exercici econòmic a què 
corresponguen, encara que cal ressaltar les observacions següents: 

- La Intervenció General no ha presentat els informes preceptius 
d’auditoria de compliment de cap de les empreses públiques de la 
Generalitat. 

- S’han presentat els comptes anuals de l’exercici 2016 del Reciclatge 
de Residus Marina Alta, SA, i d’Advanced Bioanalytical Services, SL, 
dins del termini establit, però no s’han retut els informes d’auditoria 
de regularitat comptable i operativa. 

- Els comptes anuals de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
Institut Valencià de Finances, Entitat d’Infraestructures de la 
Generalitat, Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, 
CulturArts Generalitat, Agència Valenciana del Turisme, Patronat del 
Misteri d’Elx, Institut Valencià d’Atenció Sociosanitària, Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, Valenciana d’Aprofitament 
Energètic de Residus, SA, Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA, 
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA, Circuit 
del Motor i Promoció Esportiva, SA, Construccions i Infraestructures 
Educatives de la Generalitat Valenciana, SA, i Ciutat de la Llum, SAU, 
s’han retut dins del termini establit, però els informes d’auditoria de 
regularitat comptable i operativa s’han retut fora de termini. 

- Els comptes anuals de l’Institut Valencià de Finances, Institut 
Valencià de Competitivitat Empresarial, s’han retut dins del termini 
establit, mentre que l’informe d’auditoria de regularitat comptable 
s’ha presentat fora del termini. 

- S’han retut els comptes anuals de 2016 i els informes d’auditoria de 
regularitat comptable de l’Ens Públic Radiotelevisió Valenciana i de 
Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SA, fora del termini establit, 
però no s’han retut els informes d’auditoria operativa. 

- La intervenció General ha retut els comptes anuals de l’exercici 2016 
d’Aeroport de Castelló, SL, però sense l’informe d’auditoria 
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comptable preceptiu, i s’ha presentat l’informe d’auditoria operativa 
fora de termini. 

Les circumstàncies descrites pel que fa als informes d’auditoria 
representen un incompliment del que es disposa en els articles 119.3, 
120,3 i 121 de l’LHP, segons els quals la Intervenció General de la 
Generalitat ha d’elaborar els informes esmentats sobre la gestió 
econòmica i financera de les empreses públiques i retre’ls a la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana, juntament amb els comptes 
anuals de l’exercici, en el termini establit a l’efecte. 

L’anàlisi de la informació tramesa per les empreses públiques de la 
Generalitat, pel que fa a la tramitació i contingut dels comptes anuals 
d’aquestes, permet concloure que el balanç i el compte de pèrdues i 
guanys presentats s’han format amb el detall previst en la part tercera, 
comptes anuals, disposició 10a del Pla General de Comptabilitat. 

S’ha comprovat, però, que cap de les empreses públiques de la Generalitat 
ha presentat l’informe relatiu al compliment de les obligacions de caràcter 
econòmic i financer que assumeixen com a conseqüència de la seua 
pertinença al sector públic, que han de presentar juntament amb els 
comptes anuals, el que constitueix un incompliment de l’article 134.3 de 
l’LHP. 

En els informes d’auditoria de regularitat comptable de la Intervenció 
General sobre les empreses de la Generalitat es recullen diverses 
excepcions sobre les quals l’esmentat òrgan directiu ha de prendre les 
mesures necessàries a fi que aquestes es corregisquen i efectuar el 
seguiment corresponent en l’exercici posterior. 

En els informes d’auditoria de regularitat de la Societat Projectes Temàtics 
de la Comunitat Valenciana, SAU, i Ciutat de la Llum, SAU, es denega 
expressar una opinió sobre els comptes anuals de l’exercici 2016, perquè 
hi ha uns fets i circumstàncies que no permeten obtenir evidència 
suficient i adequada per valorar determinades partides de l’actiu i el 
passiu. Aquesta circumstància ja es va produir pel que fa als comptes 
anuals de l’exercici 2015, en els informes d’auditoria dels quals tampoc es 
va expressar una opinió sobre els comptes anuals. En conseqüència, i 
atesa la gravetat d’aquests fets, és imprescindible que la Intervenció 
adopte les mesures que calga perquè no es reiteren en exercicis futurs. 

7. TRAMESA DE CONTRACTES A LA SINDICATURA DE COMPTES 

L’article 29.1 de l’LCSP estableix l’obligació de trametre determinada 
informació dels contractes formalitzats a la Sindicatura de Comptes. Per 
tal de regular aquesta obligació en l’àmbit del sector públic valencià, el 
Consell de la Sindicatura va aprovar la Instrucció de 13 de setembre de 
2013. 
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En l’esmentat precepte legal s’indica que dins dels tres mesos següents a 
la formalització del contracte, s’haurà de remetre al Tribunal de Comptes 
o òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma una còpia 
certificada del document en què s’haja formalitzat el contracte, 
acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual es derive, sempre que 
la quantia del contracte sobrepasse els 600.000 euros, si es tracta d’obres, 
concessions d’obres públiques, gestió de serveis públics i contractes de 
col·laboració entre el sector públic i el sector privat; els 450.000 euros, si es 
tracta de subministraments; i els 150.000 euros, en els de serveis i en els 
contractes administratius especials. 

En compliment del que es disposa en l’article 29.2 de l’LCSP s’han de 
comunicar a la Sindicatura de Comptes, així mateix, les modificacions 
pròrrogues o variacions de terminis, les variacions de preu i l’import final, 
la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels contractes indicats. 

L’anàlisi de la documentació tramesa a la Sindicatura de Comptes, en 
relació amb les empreses de la Generalitat en què s’ha fet un control 
formal de la rendició de comptes, permet concloure que han complit amb 
l’esmentada obligació de comunicar la informació contractual a la 
Sindicatura de Comptes les empreses públiques següents: 

-  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  

-  Institut Valencià de Finances  

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial  

-  CulturArts Generalitat  

-  Institut Valencià d’Art Modern 

-  Agència Valenciana del Turisme  

-  Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV  

- Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA  

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SA  

- Ciutat de la Llum, SA  

Les esmentades previsions legislatives s’entendran sense perjudici de les 
facultats de la Sindicatura de Comptes per a reclamar totes les dades, 
documents i antecedents que considere pertinents en relació amb els 
contractes de qualsevol naturalesa i quantia, tal com disposa l’article 29.3 
de l’LCSP. 
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8. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i d’acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, els esborranys dels 
informes de fiscalització es van discutir amb la direcció o els responsables 
tècnics de les entitats perquè en prengueren coneixement i n’efectuaren, 
si calia, les observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué coneixement dels 
esborranys dels informes de fiscalització corresponents a l’any 2015, els 
dits esborranys han sigut enviats als comptedants perquè, en el termini 
concedit, hi formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, les entitats han formulat les al·legacions que 
han considerat pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

2) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels 
informes individuals. 

En l’annex II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i els 
informes raonats que s’hi han emés i que han servit perquè aquesta 
Sindicatura els estimara o desestimara. 



 

 

II. CULTURARTS GENERALITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2017, ha fiscalitzat el compliment de 
la legalitat vigent en matèria de contractació per part de CulturArts 
Generalitat ( CulturArts o Entitat). 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, s’ha realitzat un 
control formal de la rendició de comptes de l’exercici 2016, a fi de 
comprovar si la formalització, aprovació i rendició han sigut les 
adequades. 

El marc normatiu que hi és aplicable es detalla en la introducció al volum 
IV relatiu a les societats mercantils, entitats públiques empresarials i 
altres entitats de dret públic de l’Informe del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici 2016. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ PEL QUE FA 
ALS COMPTES ANUALS 

Els òrgans de govern i direcció són responsables de formular els comptes 
anuals, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de CulturArts, conformement amb el 
marc normatiu d’informació financera aplicable, que s’identifica en la 
nota 2 de la memòria dels comptes esmentats, i del control intern que 
consideren necessari, per a permetre preparar els comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Els comptes anuals van ser formulats pel director general de CulturArts el 
31 de març de 2017, sense que es tinga constància que el Consell de 
Direcció de l’Entitat els haja aprovat, amb caràcter previ a la seua 
presentació en la Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat, que es va realitzar el dia 29 de juny de 2017, conformement 
amb la normativa d’aplicació. Tanmateix, no es va presentar l’informe 
preceptiu d’auditoria dels comptes anuals que, atenent l’article 120.3 de la 
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector 
Públic Instrumental i de Subvencions, realitza la Intervenció General de la 
Generalitat amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. 

Els administradors de CulturArts, a més de la responsabilitat de formular 
i presentar els comptes anuals, han de garantir que les activitats, les 
operacions financeres i la informació que s’hi indiquen són conformes 
amb les normes aplicables i han d’establir els sistemes de control intern 
que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En particular han de 
garantir que la gestió de l’activitat contractual es realitza d’acord amb la 
normativa jurídica aplicable. 
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3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per 
CulturArts en l’exercici 2016 basada en la fiscalització realitzada. Per  a fer-
ho, hem dut a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades per Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
principis exigeixen el compliment dels requeriments d’ètica, així com la 
planificació i execució de la fiscalització a fi d’obtenir una seguretat 
raonable que la gestió de l’activitat contractual ha sigut conforme, en els 
seus aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació 
revisades. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incompliments significatius de la 
legalitat. A l’hora d’efectuar les dites valoracions del risc, l’auditor té en 
compte el control intern rellevant per a garantir el dit compliment, 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 l’Entitat. 

Pel que fa al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a 
aplicar procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha realitzat 
una auditoria financera, de manera que les conclusions del treball 
proporcionen solament seguretat limitada. 

Es considera que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió amb excepcions sobre el 
compliment de la legalitat en l’activitat contractual, així com les 
conclusions del control formal de la rendició de comptes. 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1  Fonaments de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, en el curs de la fiscalització s’ha posat 
de manifest una circumstància que representa un incompliment 
significatiu de les normes de contractació del sector públic a les quals està 
sotmesa CulturArts i que es refereix a la tramitació amb caràcter 
d’urgència de l’expedient SC-CJ-02/2016, circumstància que no està 
justificada en l’expedient que ha facilitat l’Entitat, motiu pel qual no 
s’ajusta al que disposa l’article 112.1 de l’LCSP i hauria d’haver-se tramitat 
pel procediment ordinari (apartat 5 de l’apèndix 1). 
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4.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Excepte pel fet descrit en l’apartat 4.1 “Fonaments de l’opinió amb 
excepcions”, les activitats realitzades i la informació reflectida en els 
comptes anuals de l’exercici 2016 pel que fa a la contractació són 
conformes, en els aspectes significatius, amb la normativa que hi és 
d’aplicació. 

Com a part de la revisió realitzada, en l’apèndix 1 s’inclou un detall 
d’aquelles observacions relacionades amb la fiscalització de la legalitat de 
la contractació que, encara que no afecten l’opinió, es considera que 
poden resultar d’interés per als destinataris o usuaris d’aquest Informe de 
fiscalització. 

5. CONCLUSIONS SOBRE EL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE 
COMPTES 

Els comptes anuals de CulturArts es van presentar en la Sindicatura de 
Comptes en el termini previst en l’article 8.1 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, que estableix 
que la Intervenció General de la Generalitat els ha de retre abans del 30 de 
juny de l’any següent al de l’exercici econòmic al qual corresponguen. 
Això no obstant, es van presentar sense ser aprovats pel Consell de 
Direcció de l’Entitat i sense l’informe preceptiu d’auditoria de la 
Intervenció General, circumstància aquesta que representa un 
incompliment del que es disposa en l’article 119 de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions 
(LHP). 

L’anàlisi de la informació tramesa per l’Entitat pel que fa a la tramitació i 
contingut dels comptes anuals permet concloure que el balanç i el compte 
de pèrdues i guanys s’han formalitzat d’acord amb les normes del Pla 
General de Comptabilitat, que són d’aplicació a les entitats de dret públic 
de la Generalitat. En l’annex I d’aquest Informe s’inclouen els comptes 
anuals. 

Pel que fa a les disposicions recollides en el Regalament d’Organització i 
Funcionament (ROF) de CulturArts, cal destacar que en l’exercici 2016 
CulturArts no disposava d’un auditor intern, conformement al que es 
disposa en l’article 11 del ROF, amb les funcions establides en l’article 9 
del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents 
de Règim Econòmic i Financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, 
que exercirà les seues funcions amb independència en el si de l’ens, 
informant al Consell de Direcció. Es té constància, però, que aquest lloc de 
treball ha sigut creat en l’exercici 2017. 

CulturArts no ha comptabilitzat, ni quantificat els interessos de demora 
meritats i pendents de pagament al tancament de l’exercici, per 
incompliments del termini de pagament de les obligacions, fet que 
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incompleix el que es disposa en l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials. En conseqüència, es desconeix l’impacte 
que la quantificació esmentada dels interessos podria tenir en el compte 
de pèrdues i guanys de 2016. 

D’altra banda, s’ha comprovat que en l’exercici 2016 el període mitjà de 
pagament va ser de 44 dies, superior als 41 dies de l’exercici 2015, encara 
que l’import dels pagaments pendents a la data del tancament de 
l’exercici va disminuir en un 16,3% respecte a 2015. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions 
següents per millorar la gestió econòmica i administrativa de l’Entitat: 

a) El Consell de Direcció de l’Entitat ha d’aprovar els comptes anuals 
amb anterioritat a la seua presentació en la Sindicatura de Comptes 
per la Intervenció General (apartat 2 de l’Informe). 

b) CulturArts ha de formalitzar de manera adequada les diligències de 
les factures per fer constar la conformitat amb la prestació del servei, 
que han d’estar firmades, identificant la persona que realitza el 
tràmit i la data en què es formalitza (apartat 5 de l’apèndix 1). 

En l’apèndix 2 s’inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en l’informe de l’exercici anterior i d’aquelles 
que cal reiterar en aquest Informe. 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

CulturArts és una entitat de dret públic de les previstes en l'article 3.2.d) 
de l'LHP, denominació que s'expressa en l'article 1.1 del ROF de l'Entitat, 
tot i que s’hi fa esment a la derogada Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana. En aquest context, seria recomanable que es 
modificara el ROF i s'adaptara a la normativa vigent, analitzant les 
conseqüències que l'entrada en vigor de la dita Llei ha tingut en el 
funcionament de CulturArts. 

En la mesura en què CulturArts és una entitat de dret públic, en l’article 
21 del ROF de l’Entitat s’expressa que forma part del sector públic, definit 
en l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’article 3.2 de l’LCSP, que té la 
consideració d’Administració Pública, per la qual cosa està subjecta al dit 
text legal, tant en matèria de preparació, selecció i adjudicació, com pel 
que fa a la regulació sobre els efectes, compliment i extinció dels 
contractes administratius. 

S’ha comprovat que CulturArts disposa d’un manual referit al 
procediment de contractació que és d’aplicació als contractes de serveis i 
subministraments, en el qual es detalla també el procediment per a 
contractar els contractes artístics, amb les remissions que estableix l’LCSP. 

2. Perfil de contractant 

En l’exercici 2016, el perfil de contractant que l’Entitat tenia habilitat en la 
seua seu electrònica estava integrat en la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat, en la qual es publicava la informació sobre els seus 
contractes, d’acord amb l’article 53 de l’LCSP. En l’exercici 2017 el dit perfil 
està integrat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’Estat. 

Sobre les licitacions realitzades mitjançant el procediment negociat 
solament consta informació sobre l’adjudicació i la formalització del 
contracte, sense que s’haja ampliat aquesta informació, d’acord amb el 
que preveu l’article 53.2 de l’LCSP. 

3. Contractes formalitzats en l’exercici 2016 

L’Entitat ha complit amb l’obligació establida en l’Acord de 14 de gener de 
2006, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, pel qual s’aprova la Instrucció relativa al subministrament 
d’informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, tant autonòmic com local. 

En funció de la informació facilitada per CulturArts i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, s’ha 
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elaborat el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import dels 
contractes formalitzats en l’exercici, detallats per tipus i procediment 
d’adjudicació. 

Quadre 1. Contractes formalitzats en l’exercici 2016 

Tipus de 
contracte 

Procediment d’adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nombre % 

Subminis-
trament 

Negociat sense publicitat 26.000 1,9% 1 2,6% 

Serveis 
artístics 

Negociat sense publicitat 997.547 71,7% 28 73,7% 

Serveis 

Obert  253.635 18,2% 6 15,8% 

Negociat sense publicitat 114.415 8,2% 3 7,9% 

Subtotal 378.050 26,4% 9 23,7% 

Total 1.401.624 100,0%  38 100,0% 

La informació recollida en el quadre anterior es completa amb la 
certificació dels contractes menors formalitzats durant l’exercici 2016, que 
suma un total de 316, per un import d’1.805.839 euros. 

4. Expedients de contractació revisats 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada per 
CulturArts en l’exercici 2016, s’ha seleccionat la mostra de contractes 
detallada en el quadre següent elaborat en euros, que representa un 38,9% 
del total adjudicat en l’exercici: 
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Quadre 2. Mostra d’expedients de contractació revisats 

Núm. de 
contracte 

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

adjudicació 
(sense IVA) 

SC-09/2016 Serveis Obert Servei de gestió integral del Palau 
de Congressos de Peníscola 83.335 

SC-17/2016 Serveis Obert Servei de neteja de Castelló 62.400 

SC-40/2016 Serveis Obert Allotjament trobades Jove 
Orquestra hivern 33.565 

SC-CJ-02/2016 Serveis Negociat 
publicitat 

Servei d’agència de viatges Cinema 
Jove 56.000 

VLC-07/2016 Serveis 
artístics 

Negociat sense 
publicitat Gira de concerts “Raimon a casa” 256.000 

VLC-29/2016 Serveis 
artístics 

Negociat sense 
publicitat 

Exhibició de “La guerra de les 
dones” 50.000 

VLC-57/2016 Serveis 
artístics 

Negociat sense 
publicitat 

Direcció i interpretació musical de 
l’espectacle “Happy End” 60.849 

CS-21/2016 Serveis 
artístics 

Negociat sense 
publicitat 

Cinc concerts de l’Orquestra 
Simfònica de Castelló 100.000 

Total mostra 702.149 

També s’ha realitzat el seguiment de tres contractes que es van prorrogar 
o modificar en l’exercici 2016. 

Quadre 3.  Mostra de contractes modificats i prorrogats en l’exercici 
2016 

Núm. de 
contracte 

Tipus de 
contracte 

 Objecte 
Import 

adjudicació 
(sense IVA) 

PCC-02/2012  Pròrroga 

Cessió temporal de 10 quadres de 
l’obrador de Zurbarán per a 
exposar-los en el Museu de Belles 
Arts de Castelló 

36.000 

SC-04/2013 Serveis Pròrroga Servei de cafeteria de l’edifici Rialto 12.000 

VLC-07/2016 Serveis artístics Modificació Gira de concerts “Raimon a casa” 48.000 

 Total mostra  96.000 

5. Observacions sobre els expedients de contractació revisats 

Com a resultat de la revisió efectuada es poden formular les observacions 
següents amb caràcter general pel que fa als contractes formalitzats en 
l’exercici 2016: 

- No consta cap 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. 
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- 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 els expedients revisats no consta suficientment justificada 
l’elecció del procediment i dels criteris que s’han aplicat per a 
adjudicar el contracte. 

- S’ha comprovat que quatre diligències habilitades en les factures per 
a fer constar la conformitat amb la prestació del servei no es troben 
firmades i no tenen data. 

 Contractes formalitzats en l’exercici 2016 

Pel que fa als contractes formalitzats en l’exercici 2016 cal formular les 
observacions particulars següents: 

a) Expedient SC-09/2016. Servei de gestió integral del Palau de Congressos de 
Peníscola 

 Es tracta d’un contracte per a la prestació de serveis en què es va fer 
amb retard tant l’inici de la tramitació com la tramitació posterior, 
circumstància que ha determinat que el contracte anterior al qual 
s’ha substituït, que vencia en març de 2016, es prorrogara durant un 
termini de vuit mesos. 

b) Expedient SC-CJ-02/2016. Servei d’agència de viatges Cinema Jove 

 El contracte es va tramitar mitjançant el procediment d’urgència, a 
pesar que la necessitat del servei era previsible i s’hauria pogut 
iniciar la tramitació de l’expedient amb suficient anticipació per a 
aplicar la tramitació ordinària. 

 En conseqüència, la declaració d’urgència no està suficientment 
motivada i no s’ajusta a l’article 112.1 de l’LCSP, que solament permet 
acudir al procediment d’urgència en aquells contractes que 
responguen a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals 
calga accelerar per raons d’interés públic. 

 Contractes modificats i pròrrogues en l’exercici 2016 

Pel que fa als contractes modificats i pròrrogues que s’han formalitzat en 
l’exercici 2016, l’anàlisi realitzada permet formular les observacions 
següents: 
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a) Expedient PCC-02/2012. Cessió temporal de deu quadres de l’obrador de 
Zurbarán per a exposar-los en el Museu de Belles Arts de Castelló 

 El contracte inicial per a la cessió de deu quadres de l’obrador de 
Zurbarán, per a exposar-los en el Museu Provincial, el van subscriure 
el propietari de les obres i el Projecte Cultural de Castelló el 16 de 
març de 2005, tenia vigència fins a maig de 2012 i estaven previstes 
pròrrogues de quatre anys. El preu pel dipòsit era de 6.000 euros 
mensuals. 

 L’entitat cessionària va subscriure una pòlissa d’assegurança que 
estimava el valor dels quadres en 600.000 euros cada un, encara que 
en l’expedient no consta un informe pericial que quantifique el valor 
de les obres d’art que són objecte del contracte. 

 El dia 24 d’abril de 2012 la mateixa entitat va firmar un nou contracte, 
i va afegir tres obres d’art a les que havien sigut objecte de cessió en 
el contracte inicial i el preu es va reduir a 3.000 euros mensuals. Cal 
indicar que no consta el criteri o circumstàncies que han portat a 
modificar el preu. 

b) Expedient SC-04/2013. Serveis de cafeteria de l’edifici Rialto 

 El contracte inicial tenia una vigència de dos anys i vencia el 31 de 
desembre de 2015 i d’acord amb la clàusula segona del plec de 
clàusules administratives particulars es va signar una pròrroga per 
un any. 

c) Expedient VLC-07/2016. Gira de concerts “Raimon a casa” 

 El contracte inicial tenia previstos setze concerts, que es van ampliar 
a un total de 19, d’acord amb l’apartat 13 del plec de clàusules 
administratives particulars. 

6. Observacions sobre els contractes menors formalitzats en l’exercici 2016 

CulturArts ha facilitat una relació dels 316 contractes menors formalitzats 
durant l’exercici 2016, que sumen un total d’1.805.839 euros. S’ha revisat 
una mostra de dotze expedients, per import de 172.011 euros, que 
representa el 9,53% del total, sense que s’hagen posat de manifest 
circumstàncies d’interès que hagen de ser ressenyades. 
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APÈNDIX 2. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 

Com a resultat del treball de fiscalització, cal reiterar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit, que es van recollir en informes de fiscalització 
d’exercicis anteriors. Es destaquen prèviament les recomanacions que ha 
atés l’Entitat. No s’hi inclouen aquelles recomanacions que han 
esdevingut inaplicables per qualsevol motiu. 

Durant l’exercici s’ha atés les recomanacions següents, realitzades en 
informes d’exercicis anteriors. 

a.1) CulturArts ha de garantir la creació i provisió posterior de la plaça 
d’auditor intern prevista en l’article 11 del ROF, amb la finalitat que 
es puguen realitzar de manera efectiva les funcions de control intern. 

a.2) En les signatures d’autorització dels documents comptables s’ha de 
fer constar la identitat i càrrec de les persones que donen la 
conformitat a aquestes, així com la data en la qual es formalitza. 

a.3) Es recomana que en les factures es faça constar la data de 
conformitat dels serveis prestats. 

Es considera necessari mantenir les recomanacions següents recollides en 
informes d’exercicis anteriors. 

b.1) En la determinació de les quanties dels preus públics CulturArts s’ha 
d’ajustar al règim jurídic previst en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
Taxes i Preus Públics i del Decret 103/2014, de 4 de juliol, del Consell, 
pel qual es regulen els preus públics de la Generalitat. 

b.2) El Consell de Direcció de l’Entitat ha d’aprovar els comptes anuals 
amb anterioritat a la seua presentació en la Sindicatura de Comptes 
per la Intervenció General. 

b.3) CulturArts ha de promoure la modificació del Reglament Orgànic i 
Funcional de l’Entitat, a fi d’adaptar-lo a l’LHP, analitzant totes les 
conseqüències que ha determinat que entrara en vigor. 

b.4) És necessari elaborar manuals o instruccions internes que detallen 
com s’ha de desenvolupar el procés de gestió d’ingressos, a fi de 
garantir un funcionament homogeni dels diferents centres de què 
disposa. 

b.5) Les modificacions que s’introduïsquen en el pla d’activitats durant 
l’exercici, han de ser aprovades pel Consell de Direcció de CulturArts, 
a fi d’actuar d’acord amb el que disposa l’article 6.b) del ROF. 

b.6) Amb motiu de la finalització dels contractes amb les diferents 
empreses que presten els serveis de venda d’entrades, es recomana 
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que es formalitze un contracte únic, a fi d’obtenir millors condicions 
econòmiques per a l’Entitat. 

b.7) CulturArts ha d’ampliar la informació que ofereix en la memòria 
d’activitats que formalitza anualment, valorant el grau de satisfacció 
amb la programació realitzada, en funció de les dades d’exercicis 
anteriors o del cost que haja tingut. 

b.8)  L’Entitat s’ha d’ajustar als terminis de cobrament establits en els 
contractes pel lloguer de les seues instal·lacions per a la celebració 
d’actes. 

b.9)  En els supòsits en els quals es meriten interessos de demora que es 
troben pendents de pagament al tancament de l’exercici, com a 
conseqüència de l’incompliment del termini de pagament de les 
obligacions, CulturArts ha de comptabilitzar-los de manera 
adequada. 

b.10) CulturArts ha de documentar  formalment la cessió dels terrenys on 
s’ubica el Palau de Congressos de Peníscola, promovent totes les 
actuacions que estiguen al seu abast. 

b.11) L’Entitat ha d’elaborar manuals o instruccions internes que detallen 
les comprovacions que s’hagen de portar a terme durant tot el procés 
de concessió i justificació de les subvencions. 

b.12)  Es recomana que es formalitze l’espai habilitat en els documents 
comptables per reflectir-hi la comptabilització.



 

 

 

III. ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  

FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PARC D’HABITATGES 
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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 2017, ha fiscalitzat la gestió del parc d’habitatges 
propietat de la Generalitat per part de l’Entitat d’Infraestructures de la 
Generalitat (EIGE o Entitat). En combinació amb la fiscalització sobre 
aquesta àrea concreta de la seua activitat, s’ha realitzat també un control 
formal de la rendició de comptes de l’exercici 2016, a fi de comprovar si 
s’ha formalitzat, aprovat i retut adequadament. 

L’abast d’aquesta fiscalització no inclou els immobles propietat de l’EIGE 
destinats a l’arrendament o a la venda perquè no formen part del parc 
d’habitatges. 

La naturalesa, els objectius i l’abast del treball van ser limitats si es 
comparen amb els previstos per a emetre una opinió amb seguretat 
raonable sobre el conjunt dels comptes anuals i sobre el compliment de la 
legalitat vigent. 

El marc normatiu general que hi és aplicable es detalla en la introducció 
al volum IV relatiu a les societats mercantils, entitats públiques 
empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. 

2. RESPONSABILITAT DEL DIRECCIÓ GENERAL DE L’ENTITAT PEL QUE FA 
ALS COMPTES ANUALS I AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Els òrgans de govern i de direcció de l’EIGE han de garantir que les 
activitats de gestió i administració del parc públic i la informació 
relacionada que figura en els seus comptes anuals són conformes a les 
normes que hi són d’aplicació. En el mateix sentit, són responsables 
d’establir els sistemes de control intern que consideren necessaris per 
garantir que les dites activitats estiguen lliures d’incompliments legals i 
d’incorreccions materials degudes a frau o error. 

Aquests òrgans són també responsables de formular i aprovar els comptes 
anuals de l’Entitat de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera i dels resultats de l’Entitat, d’acord amb el marc 
normatiu d’informació financera que hi és d’aplicació, que s’identifica en 
la nota 2 de la memòria, i del control intern que consideren necessari per 
permetre preparar els comptes anuals lliures d’incorrecció material, 
deguda a frau o error. 

Els comptes anuals els va formular la directora general de l’Entitat el dia 
31 de març de 2017 i la Intervenció General de la Generalitat els va 
presentar a la Sindicatura de Comptes el 29 de juny de 2017, d’acord amb 
la normativa que hi és d’aplicació; però sense que foren aprovats pel 
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Consell de Direcció de l’Entitat i sense el preceptiu informe d’auditoria de 
la Intervenció General, que hauria d’haver-se realitzat d’acord amb el que 
es preveu en l’article 119 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, 
del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHP). 

La Direcció General de l’Entitat ha de garantir que les activitats, operacions 
financeres i la informació que figuren en els comptes anuals són 
conformes amb les normes aplicables i establir els sistemes de control 
intern que considere necessaris per a aquesta finalitat. En particular ha de 
garantir que la gestió del parc públic d’habitatges es realitza 
conformement amb la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Atés que es tracta de realitzar una fiscalització especial sobre la gestió del 
parc públic d’habitatges, la responsabilitat de la Sindicatura de Comptes 
és, en cada cas: 

- Expressar una opinió sobre determinats epígrafs dels comptes 
anuals de l’exercici 2016 afectats per l’activitat de la gestió i 
administració del parc d’habitatges. L’anàlisi se centra en 
l’“Immobilitzat material”, “Deutors comercials i altres comptes per 
cobrar”, “Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini” 
i “Altres deutes amb les administracions públiques”, del balanç. Per 
la seua banda, en el compte de pèrdues i guanys, es presta especial 
atenció a l’“Import net de la xifra de negocis”. 

- Formular conclusions sobre l’adequació a la legalitat de les 
operacions revisades en l’activitat de gestió i administració del parc 
públic. 

- Anàlisi de la gestió mitjançant la revisió amb criteris d’eficàcia dels 
següents aspectes de la gestió i administració: 

- Avaluació de l’eficàcia de la gestió dels habitatges que es 
queden buits o desocupats. 

- Anàlisi del compliment de l’objectiu establit en el Pla de 
l’Administració de l’Estat relatiu al foment del parc d’habitatges 
de lloguer. 

- Valoració sobre l’eficàcia de la supervisió i coordinació per part 
de la direcció general competent en matèria d’habitatge, pel 
que fa a les atribucions per a la gestió i administració del parc 
d’habitatges, que la normativa jurídica vigent atorga a l’EIGE. 

S’ha realitzat el treball de conformitat 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 
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aplegades en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests principis exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments 
d’ètica, així com planificar i executar la fiscalització a fi d’obtenir les 
esmentades conclusions. 

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 aquestes valoracions del risc, l’auditor té 
en compte el control intern rellevant per a la preparació per part de 
l’Entitat dels 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 
l’Entitat. 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 comptes anuals presos en el seu conjunt. 

En l’àmbit de l’auditoria de compliment de la legalitat, la revisió s’ha 
limitat bàsicament a aplicar procediments analítics i activitats 
d’indagació. No s’ha realitzat una auditoria de compliment general, per la 
qual cosa les conclusions proporcionen només una seguretat limitada que 
la gestió del parc d’habitatges ha sigut conforme, en els aspectes 
significatius, amb la normativa aplicable. 

Quant al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat, bàsicament, a 
aplicar procediments analítics i activitats d’indagació, per la qual cosa les 
conclusions del treball proporcionen només una seguretat limitada. 

Es considera que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió d’auditoria amb 
excepcions i les nostres conclusions sobre el compliment de determinades 
obligacions legals i reglamentàries, el control formal de la rendició de 
comptes i la revisió amb criteris d’eficàcia de la gestió del parc 
d’habitatges. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Fonament de l’opinió amb excepcions 

 Limitacions a l’abast 

a) S’ha sol·licitat informació a la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori pel que fa a dos imports de 
43.215.816 euros i de 30.336.840 euros, que figuren a cobrar i pagar, 
en els epígrafs “Deutors comercials i altres comptes a cobrar” i 
“Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini”, relatius 
a la gestió del parc d’habitatges de la Generalitat, sense que se n’haja 
facilitat cap informació. 
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 La falta de conciliació d’aquests comptes ha impedit obtenir 
evidència suficient i adequada pel que fa a la raonabilitat d’aquestes 
quantitats, els saldos a cobrar de les quals representen, en qualsevol 
cas, una despesa pública produïda en exercicis anteriors que no ha 
sigut comptabilitzada ni registrada en el pressupost de la Generalitat, 
i els saldos a pagar representen ingressos públics, que tampoc ho han 
sigut en aquest mateix sentit (apartats 12 i 13 de l’apèndix 1, 
respectivament). 

 Incorreccions 

b) Els béns immobles arrendats o per a arrendar, així com els solars i 
terrenys del parc d’habitatges, gestionats i administrats per l’EIGE, 
compleixen la definició d’actius i la valoració d’aquests es pot 
realitzar amb fiabilitat, conformement al que estableix el marc 
conceptual del Pla General de Comptabilitat, de manera que haurien 
de figurar en els epígrafs d’immobilitzat material de l’actiu del balanç 
de l’Entitat. 

 El treball realitzat no ha permés obtenir una evidència suficient i 
adequada per a l’estimació fiable del valor comptable d’aquests 
immobles. S’ha pogut calcular, però, que solament el valor 
comptable dels habitatges arrendats seria superior als 215.000.000 
d’euros, import equivalent al 45% del total actiu del balanç de l’EIGE 
a 31 de desembre de 2016 (apartats 1 i 14 de l’apèndix 1). 

c) En l’epígraf “Deutors comercials i altres comptes per cobrar” de 
l’actiu del balanç de l’EIGE no figuren comptabilitzats els deutes 
pendents de venciment dels immobles venuts del parc d’habitatges, 
els quals també compleixen la definició d’actius i la seua valoració 
es por fer amb fiabilitat. No s’ha disposat de la dita informació, de 
manera que la quantia no s’ha pogut estimar (apartat 5 de l’apèndix 
1). 

d) En l’epígraf “Deutors comercials i altres comptes per cobrar” de 
l’actiu del balanç de l’EIGE hauria de figurar el valor comptable dels 
deutes vençuts i impagats dels compradors i arrendadors dels 
immobles del parc d’habitatges, gestionats i administrats per l’EIGE, 
els quals també compleixen la definició d’actius i la seua valoració 
es pot fer amb fiabilitat. 

 El valor nominal d’aquests deutes a 31 de març de 2017 és de 
15.129.441 euros, però l’Entitat no disposa d’una valoració de la seua 
deterioració perquè no les registra en el balanç (apartat 9 de 
l’apèndix 1). 

e) L’import net de la xifra de negocis de l’EIGE de l’exercici 2016 s’hauria 
d’incrementar en 6.631.963 euros, import corresponent als ingressos 
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meritats per l’arrendament d’immobles del parc d’habitatges 
(apartat 13 de l’apèndix 1). 

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). 

L’efecte potencial del conjunt d’incorreccions relacionades anteriorment i 
relatives a les activitats de gestió i administració del parc d’habitatges 
representaria un increment molt significatiu del patrimoni net de l’EIGE, 
a 31 de desembre de 2016. 

4.2 Opinió amb excepcions 

Excepte pels possibles efectes de la limitació a l’abast descrita en el 
paràgraf a) i pels efectes dels fets descrits en els paràgrafs b) a f) de 
l’apartat “Fonament de l’opinió amb excepcions”, determinats epígrafs del 
balanç: “Immobilitzat material”, “Deutors comercials i altres comptes per 
cobrar”, “Deutes amb empreses del grup i associades” a curt termini i 
“Altres comptes amb administracions públiques”; i del compte de pèrdues 
i guanys “Import net de la xifra de negocis”, s’han preparat en tots els seus 
aspectes significatius conformement amb el marc normatiu d’informació 
financera que és d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables que s’hi contenen. 

En l’apèndix 1 s’inclou informació addicional sobre la limitació a l’abast i 
les incorreccions que fonamenten l’opinió amb excepcions i milloren la 
seua comprensió pels destinataris o usuaris d’aquest Informe de 
fiscalització. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

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. 

En l’apartat 18 de l’apèndix 1 s’inclouen altres observacions addicionals 
del control formal que no afecten aquestes conclusions. 
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6. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

Com a resultat del treball efectuat s’han posat de manifest els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons 
públics en el desenvolupament per l’EIGE de l’activitat de gestió i 
administració del parc d’habitatges: 

a) Els procediments administratius de segona adjudicació d’un 
habitatge de promoció pública en lloguer no s’ajusten als principis 
de transparència i publicitat (apartat 8 de l’apèndix 1).1 

b) El manteniment i la conservació del parc d’habitatges l’està licitant, 
des de l’any 2015, la Conselleria competent en matèria d’habitatge, a 
pesat que l’EIGE és l’entitat que té atribuït per normativa l’exercici 
obligatori d’aquesta activitat, fet que incompleix el que es disposa en 
l’article 3.2 del Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell de la 
Generalitat Valenciana (DPPH)2 i l’article 178 de l’RPPH (apartat 12 de 
l’apèndix 1). 

c)  No hi ha un inventari valorat del parc d’habitatges de la Generalitat, 
fet que incompleix la disposició addicional tercera de la Llei 14/2003, 
de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (LPGV) 
(apartat 14 de l’apèndix 1). 

d) L’EIGE incompleix l’obligació de repercutir als arrendataris 
d’habitatges de promoció pública l’import de l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI).3 D’altra banda, s’ha comprovat que, fins a l’any 2015, 
el pagament dels rebuts d’aquest import es va produir en la mesura 
en què la disponibilitat de tresoreria ho va permetre, sense ajustar-
se als períodes de pagament voluntari establits (apartat 15 de 
l’apèndix 1). 

e) S’ha sol·licitat informació a l’Institut Valencià d’Administració 
Tributària pel que fa a les finances d’arrendaments urbans del parc 
d’habitatges. La resposta rebuda ha posat de manifest una 
discrepància significativa amb la informació que figura en la base de 
dades de l’Entitat, que no ha sigut conciliada. En conseqüència, no 

                                                
1  Article 71.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques (LPAP) i els articles 156 a 159 del Reglament de Protecció Pública a 
l’Habitatge, aprovat pel Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell (RPPH). 

2 Decret 118/1988, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es determina 
l’abast de la transmissió del patrimoni de promoció pública de l’habitatge a l’Institut Valencià de 
l’Habitatge, SA. 

3  Article 63.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL) del qual, el Text Refós va ser 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL) i en l’article 165.3 de l’RPPH. 
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ha sigut possible concloure sobre el compliment de les obligacions 
de constitució i devolució de les finances4 (apartat 16 de l’apèndix 1). 

Addicionalment, com a part de la fiscalització realitzada, en l’apèndix 1 
s’inclou un detall d’altres observacions i constatacions que, encara que no 
afecten les conclusions, es considera que poden ser d’interés per als 
destinataris o usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 

7. CONCLUSIONS SOBRE L’ANÀLISI DE LA GESTIÓ: REVISIÓ DE L’EFICÀCIA 

Per a poder avaluar l’activitat de gestió del parc d’habitatges, s’han definit 
tres objectius concrets, segons es mostra en els subapartats següents i s’ha 
elaborat una conclusió general com a resultat de tot el treball realitzat. 

Les conclusions assolides es basen en la situació del parc d’habitatges a 31 
de març de 2017 i en l’anàlisi de la documentació que han facilitat els 
responsables de l’Entitat. 

7.1 Avaluació de l’eficàcia de la gestió dels habitatges que es queden buits 
o desocupats 

Es pot concloure que no es gestionen de manera eficaç els habitatges que 
es queden buits o desocupats, considerant l’eficàcia com la consecució de 
l’objectiu de minimitzar-ne el nombre perquè puguen estar disponibles 
per destinar-los a lloguer social. Tot seguit es resumeixen les raons 
d’aquesta conclusió, d’acord amb les observacions detallades en els 
apartats 8 a 13 de l’apèndix 1: 

- L’oferta d’habitatges del parc públic en règim de lloguer és insuficient 
per a atendre l’elevada demanda existent. Hi ha 8.873 sol·licitants en 
llista d’espera, enfront de 7.085 habitatges arrendats i 1.464 
habitatges sense arrendar, el que implica que un 17% dels habitatges 
no compleix amb la seua funció d’atendre la demanda social. 

- Dels 1.464 habitatges sense arrendar, 661 estan sense ús i pendents 
de ser rehabilitats; 618 estan ocupats il·legalment i està previst 
l’enderroc de 185. 

- Els habitatges ocupats il·legalment també hauran de ser rehabilitats 
en un percentatge molt elevat, tant si es queden disponibles com si 
no, per aplicació de les mesures establides en la Resolució de la 
Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana de 
6 d’abril de 2017.  

                                                
4  Articles 19 a 27 de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana 

(LHCV). 
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- Aquesta acumulació d’habitatges no disponibles pendents de ser 
rehabilitats s’ha produït per la insuficiència de fons públics 
pressupostats a l’efecte, circumstància que ha començat a corregir-
se en l’any 2016. 

D’altra banda, els procediments de licitació que ha iniciat la Generalitat 
tenen una duració excessiva, les quanties no cobreixen totes les 
necessitats (que també inclouen les reparacions per reclamacions 
d’inquilins en habitatges arrendats) i ens mitjans humans disponibles en 
l’EIGE són insuficients per a poder atendre les gestions que implicarien la 
rehabilitació i adjudicació de tots aquests habitatges. 

7.2 Anàlisi del compliment de l’objectiu establit en el Pla de l’Administració 
de l’Estat relatiu al foment del parc d’habitatges en lloguer. 

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. 

Tot seguit es resumeixen les consideracions més rellevants sobre aquesta 
conclusió, d’acord amb les observacions detallades en els apartats 2, 12 i 
17 de l’apèndix 1: 

- Es tractava d’una finançament per a la construcció sobre sòl públic. 
En els últims dotze anys, incloent-hi 2016, no s’han promogut nous 
habitatges de promoció pública sobre solars del parc d’habitatges. 

- 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. 

7.3 Valoració sobre l’eficàcia de la supervisió i coordinació de la direcció 
general competent en matèria d’habitatge, pel que fa a les atribucions 
per a la gestió i administració del parc d’habitatges que la normativa 
jurídica vigent atorga a l’EIGE 

Tot seguit es resumeixen les conclusions més rellevants, d’acord amb les 
observacions detallades en els apartats 9. 10, 12 i 13 de l’apèndix 1: 

- És eficaç, ja que l’actual política sobre la recuperació de la titularitat 
o disponibilitat dels habitatges, sobre la bonificació en el pagament 
de les rendes i sobre les pròrrogues dels contractes d’arrendament, 
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segueix les directrius polítiques que marca la direcció general en 
matèria d’habitatge. 

- Es pot concloure, però, que no és eficaç perquè s’ha comprovat 
inefectivitat en les següents funcions de supervisió i coordinació: 

- No s’exerceixen les funcions de supervisió de l’inventari i 
s’observa una falta de planificació en la programació del 
manteniment, conservació i rehabilitació del parc d’habitatges, 
funcions establides en l’article 127.2 de l’RREH. 

- No s’exerceixen les funcions de supervisió dels rendiments 
econòmics que genera el parc d’habitatges, establits en el DPPH. 

- La coordinació amb l’EIGE no és adequada en matèria de 
manteniment i conservació0 del parc d’habitatges, com a 
conseqüència del conflicte d’atribucions sobre qui ha de licitar 
les obres. 

Es considera que una activitat tan complexa, extensa i necessària com la 
gestió del parc d’habitatges requereix que en la dita Conselleria hi haja, 
almenys, un funcionari tècnic encarregat i responsable d’aquesta 
programació, supervisió i coordinació, de manera que les decisions a mitjà 
i llarg termini s’adopten amb criteris d’eficàcia, eficiència i control. 

7.4 Conclusions finals 

Com a conclusió d’aquest Informe de fiscalització, es pot afirmar que el 
compliment adequat de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per 
la Funció Social de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana (LFSH) exigirà 
un increment molt significatiu dels fons públics. 

El treball realitzat ha posat de manifest que el parc d’habitatges es 
caracteritza per prioritzar-ne l’ús per a un col·lectiu de ciutadans amb 
nivells baixos d’ingressos, i que relega a un segon pla l’equilibri en la seua 
explotació d’una manera duradora. En aquest sentit, s’ha comprovat que 
actualment no hi ha una gestió econòmica del patrimoni a llarg termini, 
basada en fons públics suficients per al manteniment i les reparacions 
ordinàries, ni per a les de gran envergadura, ni per a augmentar el nombre 
d’habitatges mitjançant la construcció de nous edificis. 

Aquesta política, juntament amb la referida a la passivitat pel que fa a les 
pròrrogues dels contractes i la no recuperació de la titularitat dels 
habitatges davant l’impagament de les rendes, no són equitatives. La llista 
d’espera de demandants d’habitatge social és tan nombrosa com la dels 
qui ja en gaudeixen, de manera que es produeix una exclusió de gran part 
de demandants i una escassa mobilitat o rotació dels inquilins actuals. 
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En aquest sentit, les recomanacions de l’apartat 8 de l’Informe 
introdueixen elements per a la reflexió, a fi de millorar la justícia social, 
l’eficàcia i eficiència del model de gestió actual. 

8. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització, cal efectuar, d'acord amb el que 
estableix l'article 11 de la Llei de Sindicatura de Comptes, les 
recomanacions que s'assenyalen a continuació per a millorar la gestió 
econòmica i administrativa del parc d’habitatges: 

Per a millorar l’eficàcia en la gestió del parc d’habitatges 

a) L’adscripció de fet del parc d’habitatges a l’EIGE i el conflicte 
d’atribucions relatiu a qui té la competència per a licitar les obres de 
manteniment i rehabilitació posa de manifest la necessitat que 
l’Entitat impulse l’actualització, aclariment i, fins i tot, aprovació 
d’un nou marc legal, amb un horitzó estable a llarg termini. 
D’aquesta manera, es convertiria en un instrument necessari perquè 
els futurs recursos públics que requereix l’habitatge social siguen 
utilitzats amb la deguda economia, eficiència i eficàcia (apartats 1 i 
14 de l’apèndix 1). 

b) Es recomana aprovar les disposicions normatives necessàries per a 
resoldre la indeterminació sobre la forma en què un ciutadà pot 
accedir a un habitatge de promoció pública en lloguer, en particular 
en el sentit de determinar quin és l’òrgan públic encarregat d’aquesta 
gestió, generada per l’entrada en vigor l’1 de març de 2017 de l’LFSH 
(apartat 8 de l’apèndix 1). 

c) Es recomana incrementar els fons públics i els mitjans humans 
destinats a la gestió del parc públic de l’habitatge per a atendre les 
necessitats següents: 

- La rehabilitació o ampliació del parc d’habitatges per a reduir la 
falta d’habitatges per a arrendar (apartat 7.1 de l’Informe i 
apartats 8 a 13 de l’apèndix 1). 

- El retard significatiu en l’elevació a públic dels distints 
contractes de compravenda vençuts i liquidats, i en previsió de 
l’agreujament d’aquesta situació, com a conseqüència dels 
pròxims venciments dels contractes a 25 anys, formalitzats en 
la dècada dels noranta (apartat 4 de l’apèndix 1). 

d) Es recomana impulsar una gestió planificada de sòls i terrenys per a 
construir nous habitatges de promoció pública, tant sobre els que 
consten inventariats, com en altres propietat de la Generalitat que 
no figuren adscrits al parc d’habitatges, mitjançant l’aprovació d’una 
nova ordre de lliurament (apartat 2 de l’apèndix 1). 
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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 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). 

f) Donada la funció social d’aquests habitatges, es recomana aprovar 
una resolució mitjançant la qual s’apliquen uns tipus d’interés 
acordes amb el mercat actual als contractes antics de compravenda 
–que tenen pactat un tipus d’interés fix del 5%–, de manera similar a 
la prevista en l’article 149 de l’RPPH per als contractes subscrits a 
partir de 2007 (apartat 5 de l’apèndix 1). 

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). 

h) S’aconsella que la normativa autonòmica establisca que un 
percentatge de l’oferta d’habitatges de promoció interna ho siga de 
lloguer de rotació per a persones amb ingressos escassos o, si això no 
pot ser, aplicar el que es disposa en l’últim paràgraf de l’article 158.3 
de l’RPPH i reservar una quota d’habitatges per adjudicar-los a 
col·lectius especialment desafavorits (apartat 8 de l’apèndix 1). 

i) Es recomana promoure l’adjudicació d’ús de locals buits en la 
província d’Alacant, davant l’elevat nombre de sol·licituds existents, 
segons el que estableixen els articles 190 a 194 de l’RPPH (apartat 8 
de l’apèndix 1). 

 j) Els rendiments econòmics del parc d’habitatges no cobreixen les 
despeses ordinàries de la seua gestió i administració. Per tant, 
qualsevol actuació per fomentar o incrementar el parc públic depén 
necessàriament del pressupost de la Generalitat. En aquest sentit es 
recomana que l’EIGE promoga l’aprovació d’un pla estratègic a mitjà 
i llarg termini per a gestionar el parc d’habitatges, a fi que siga 
possible mesurar l’eficàcia i eficiència en la gestió, i avaluar-la i 
controlar-la degudament. Aquest pla s’hauria d’instrumentar en un 
contracte plurianual de gestió definit prèviament i dotat 
adequadament en els pressupostos de la Generalitat (apartats 11 i 12 
de l’apèndix 1). 
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Per a millorar l’eficiència en la gestió del parc d’habitatges 

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). 

l) Es recomana que en la clàusula dels contractes d’arrendament 
d’habitatge relativa a la subrogació, s’especifique que es perd el dret 
a l’habitatge transcorreguts tres mesos sense la comunicació deguda, 
segons el que estableix la normativa estatal d’arrendaments urbans 
(apartat 6 de l’apèndix 1). 

Altres recomanacions de millora 

m) Es recomana denunciar i resoldre el conveni signat amb 
l’Ajuntament d’Elda per a la gestió d’un grup de 106 habitatges del 
parc públic, pel seu incompliment i per no ajustar-se al marc 
normatiu vigent (apartat 5 de l’apèndix 1). 

n) És convenient eliminar el risc que representa el fet que no es troben 
degudament assegurats els habitatges, locals, garatges i trasters, tant 
en règim de compravenda com en el d’arrendament (apartats 5 i 6 de 
l’apèndix 1). 

o) S’hauria d’analitzar la situació especial de 12 habitatges arrendats en 
precari a persones físiques i de 26 locals que figuren amb contracte 
d’arrendament normal, però sense un titular de contracte, ni renda 
assignada (apartat 6 de l’apèndix 1). 

En l’apèndix 3 s’inclou un detall del seguiment efectuat sobre les 
recomanacions realitzades en els informes de fiscalització d’anys 
anteriors. 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ 

1. model de gestió 

Treball realitzat 

- S’han analitzat els models de gestió del parc públic d’habitatges de 
la major part de les comunitats autònomes d’Espanya i s’han 
comparat amb el model de gestió existent a la Comunitat Valenciana. 

- S’ha analitzat l’organització dels mitjans humans adscrits a la gestió 
i administració del parc d’habitatges, comparant amb la situació 
existent en 2008, exercici en què aquesta Sindicatura va fiscalitzar el 
parc d’habitatges. 

- S’ha analitzat el funcionament i l’operativa de l’aplicació informàtica 
de gestió del parc d’habitatges. 

- S’han revisat els últims acords del Consell de Direcció de l’EIGE pel 
que fa al parc d’habitatges. 

Comparativa de models de gestió a Espanya 

L’Entitat gestiona i administra el patrimoni de promoció pública 
d’habitatge, la titularitat del qual és de la Generalitat (parc públic 
d’habitatges), constituït pels 15.617 immobles que es detallen en el quadre 
7 d’aquest apèndix i per determinats terrenys i solars. 

D’altra banda, l’Entitat és propietària de 1.943 immobles més destinats a 
l’arrendament o a la venda que no formen part del patrimoni referit i que 
han quedat, per tant, exclosos de l’abast d’aquest treball de fiscalització. 

El departament de suport jurídic i coordinació del Servei de Gestió del Parc 
Públic de l’EIGE ha facilitat un quadre comparatiu dels models de gestió 
dels parcs públics d’habitatge de les comunitats autònomes d’Espanya 
(amb l’excepció de Navarra i Castella-La Manxa per falta d’informació). 
Després de fer-ne l’anàlisi i verificació, tot seguit se’n presenta un resum, 
ordenat de major a menor població, distingint entre qui ostenta la 
titularitat o propietat del dit parc d’habitatges i qui en realitza la gestió. 
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Quadre 1. Resum dels models de gestió de parcs d’habitatges a Espanya 

Comunitat 
Autònoma 

Gestió realitzada per Titularitat  

Entitat pública Govern Entitat 
pública 

Govern 

Andalusia Entitat de dret públic  √  

Catalunya Entitat de dret públic  √  

C. de Madrid Organisme autònom  √  

C. Valenciana Entitat de dret públic   √ 

Galícia Organisme autònom  √  

Castella i Lleó - Conselleria  √ 

País Basc Societat anònima   √ 

Canàries Organisme autònom  √  

R. de Múrcia - Conselleria  √ 

Aragó Societat limitada   √ 

Illes Balears Entitat de dret públic  Adscrit √ 

Extremadura Societat anònima Conselleria  √ 

P. d’Astúries Societat anònima Conselleria  √ 

Cantàbria Societat limitada   √ 

La Rioja Societat anònima   √ 

El quadre anterior posa de manifest els fets següents: 

- En les cinc comunitats autònomes amb major població la gestió i la 
seua titularitat correspon a una entitat dependent pública, llevat de 
la Comunitat Valenciana en què la titularitat és del govern. 

- En dues comunitats la gestió la comparteixen el govern autonòmic i 
la seua entitat dependent. 

- Tan sols en dues comunitats autònomes tota la gestió i la titularitat 
del parc públic correspon al govern autonòmic, per mitjà de la seua 
conselleria competent en matèria d’habitatges. 

Es desconeixen les raons d’oportunitat que s’indicaven en el DPPH en 
relació amb el manteniment de les facultats d’autotutela que la 
Generalitat exerceix sobre el parc d’habitatges, les quals van servir com a 
argument justificatiu de la no transmissió del govern valencià a l’EIGE de 
la titularitat i el domini dels béns immobles del parc públic, en l’any 1988. 
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Mitjans humans 

Segons l’organigrama aprovat pel Consell de Direcció de l’EIGE de 28 de 
juny de 2016, la gestió i administració del parc d’habitatges es realitza 
principalment –però no de manera exclusiva– en dos serveis dependents 
de la Subdirecció de Gestió: el Servei de Gestió del Parc Públic (SGPP) i el 
Servei de Promoció i Conservació d’Immobles (SPCI). 

En el quadre següent es detalla el nombre de persones amb funcions 
directes relatives a la gestió i administració dels 15.617 immobles que 
integren el parc d’habitatges, segons la relació de llocs de treball publicada 
en el mes de març de 2017. A més es compara amb la plantilla existent 
l’any 2008 segons l’informe de fiscalització d’aquesta Sindicatura. 

Quadre 2.  Nombre d’empleats amb funcions en el parc d’habitatges 

Denominació del lloc Any 
2008 

Any 2017 
%var. 

SGPP SPCI Total 

Direccions de servei i responsables de departaments 8 4 4 8 0% 

Titulats superiors i caps d’administració 17 11 4 15 -12% 

Titulats mitjans 6 2 5 7 17% 

Personal administratiu 51 28 9 37 -27% 

Total 82 45 22 67 -18% 

La reducció dels mitjans humans que es mostra en el quadre anterior va 
ser conseqüència de l’expedient de regulació d’ocupació aprovat l’any 
2012. El percentatge de reducció és realment més elevat, en la mesura que 
el personal del Servei de Promoció i Conservació d’Immobles dedica al 
parc d’habitatges, de mitjana, el 80% del seu temps, mentre que el 20% 
restant s’empra en la conservació i el manteniment dels habitatges 
propietat de l’EIGE. 

Ambdós serveis operen en les seus d’Alacant, Castelló i València, segons 
la distribució següent, per nombre d’empleats en la data d’aquesta 
fiscalització. 

Quadre 3.  Nombre d’empleats per seus i serveis 

Servei Alacant Castelló València Total 

SGPP 15 1 29 45 

SPCI 6 0 16 22 

Total 21 1 45 67 
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A més d’aquests dos serveis, la Subdirecció d’Administració realitza de 
manera ordinària múltiples activitats rellevants en la gestió del parc 
d’habitatges. 

Aplicació informàtica de gestió 

Per a realitzar aquesta fiscalització, l’EIGE ha posat a disposició del 
personal de la Sindicatura de Comptes uns ordenador amb accés a 
l’aplicació de gestió i administració del parc d’habitatges, denominada 
LUNA. 

El personal del departament d’informàtica de l’EIGE ha elaborat, a petició 
d’aquesta Institució, un informe específic amb la informació requerida 
sobre el parc d’habitatges, a 31 de març de 2017, que ha servit de base per 
a l’anàlisi realitzada. 

Per la seua banda, el Servei de Promoció i Conservació d’Immobles disposa 
d’una altra aplicació per a la gestió de les activitats de manteniment i 
conservació dels immobles del parc d’habitatges, denominada EGEA. 
L’aplicació LUNA, de desenvolupament propi, es comunica 
automàticament amb EGEA i amb l’aplicació de comptabilitat de l’Entitat. 

El treball realitzat ha posat de manifest que LUNA és una eina que conté 
la informació necessària per a permetre una gestió raonable del parc 
d’habitatges. S’ha comprovat, no obstant això, l’existència de les 
circumstàncies següents que representen ineficàcies, mancances o riscos, 
que afecten o poden afectar la gestió: 

- No hi ha un manual d’usuari de l’aplicació o un manual de 
procediments que continga la descripció dels processos de cada un 
dels menús disponibles. 

- Es tracta d’una aplicació de desenvolupament propi, mantinguda en 
el departament d’informàtica, sense dedicació completa, per una 
única persona, que l’ha dissenyada. En conseqüència, davant de 
qualsevol eventualitat que poguera succeir-hi, es podria bloquejar el 
manteniment, fet que afectaria significativament la gestió del parc 
d’habitatges. 

- En els distints apartats d’aquest apèndix de l’Informe es posen de 
manifest determinades mancances de l’aplicació, entre les quals 
interessa ressaltar que LUNA no conté la major part dels 
procediments jurídics de normalització, ni la gestió del dret de 
tanteig i retracte previst en la normativa. 

- Els responsables del servei de gestió del parc públic informen que és 
insuficient el suport que reben per a poder mantenir i millorar 
l’aplicació informàtica per a incorporar nous procediments 
automatitzats i digitalitzats. 
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Mesures adoptades 

Tal com s’indica en l’acta del Consell de Direcció de l’EIGE celebrat el dia 
13 de desembre de 2016, s’adquireix com a compromís prioritari la millora 
de la gestió de l’habitatge públic i el rescat de persones, ja que tots els 
valencians tenen el dret a viure en condicions que garantisquen la seua 
dignitat com a éssers humans. En conseqüència i amb aquesta finalitat, 
s’han establit acords necessaris per a evitar desnonaments a persones 
sense alternativa d’habitatge i mecanismes d’exempció temporal de 
pagament de lloguer per a casos extrems de beneficiaris d’habitatges, tant 
els gestionats per l’EIGE com els que són de la seua propietat. 

Pel que fa al parc públic d’habitatges, s’han posat en marxa les següents 
mesures, que responen a una vocació social i de rescat de persones 
necessitades: col·laboració amb els ajuntaments, campanya informativa 
sobre les noves mesures adoptades pel Consell, coresponsabilitat en l’ús 
d’habitatges i espais comuns, pla d’intervenció general sostenible, 
inversió en el parc públic d’habitatge i assumpció d’obligacions tributàries 
amb els ajuntaments. 

2. Revisió de la integritat dels béns immobles 

Immobles distints a terrenys i solars 

El treball realitzat ha consistit a acarar els béns immobles distints a 
terrenys i solars que figuren tant en els reials decrets estatals de 
transferència com en les dues ordres autonòmiques amb els béns 
immobles que figuren en la base de dades de l’Entitat a 31 de març de 2017. 
Tot seguit es detallen les discrepàncies més significatives que s’han posat 
de manifest, és a dir, els 794 habitatges que, tot i haver sigut lliurats a 
l’Entitat, segons la normativa, no figuren en la seua base de dades de 
gestió. 
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Quadre 4.  Discrepàncies en habitatges lliurats per a la gestió 

Normativa de 
lliurament 

Número 
d’expedient Localitat 

Nombre d’habitatges 

En la 
normativa 

En la base 
de dades 

Ordre de 2-11-1988 CS-83/030 Nules 120 0 

Ordre de 2-11-1988 V-85/060 Benaguasil 56 0 

Ordre de 2-11-1988 V-84/150 Alginet 14 0 

Ordre de 2-11-1988 V-85/070 Alzira 27 0 

RD 476/1989 V-83/280 Paterna 192 0 

Ordre de 2-11-1988 A-86/240 Alcoi 39 0 

RD 476/1989 A-85/010 Alacant 116 0 

Ordre 8/2011 V-82/290 Silla 103 12 

Ordre de 2-11-1988 316TS Torrent 42 8 

Ordre de 2-11-1988 CB València 106 1 

Total 815 21 

L’Entitat coneix les discrepàncies relatives als cinc primers expedients que 
figuren en el quadre anterior, però no consta l’existència d’informes 
individuals i detallats que les justifiquen, per la qual cosa es recomana 
efectuar una anàlisi individual de tots aquests expedients de construcció. 

A més, tampoc consten en la base de dades de l’Entitat els 301 albergs en 
distintes localitats de la Comunitat Valenciana que es van relacionar en 
1987.5 

El treball realitzat, d’altra banda, ha posat de manifest l’existència d’altres 
béns immobles que figuren indegudament en la base de dades, perquè, 
com que no consten en cap normativa de lliurament a l’Entitat, són 
propietat de l’EIGE, per la qual cosa correspon eliminar-los de la base de 
dades, segons el detall següent. 
  

                                                
5 Reial Decret 1456/1987, de 16 d’octubre, sobre ampliació de mitjans adscrits als serveis de 

l’Administració de l’Estat traspassats a la Comunitat Valenciana pel Reial Decret 1720/1984, de 
18 de juliol, en matèria de patrimoni arquitectònic, control de la qualitat de l’edificació i 
habitatge. 



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

64 

Quadre 5.  Nombre d’immobles a eliminar de la base de dades 

Tipus d’immoble Alacant València Total 

Habitatge 28 12 40 

Local comercial 18 0 18 

Total 46 12 58 

Terrenys i solars 

Tot seguit es detallen les discrepàncies més significatives posades de 
manifest, és a dir, els solars i terrenys dels quals –tot i haver sigut lliurats 
a l’Entitat segons la normativa– no es disposa de cap documentació. 

Quadre 6.  Discrepàncies en solars i terrenys entregats per a la gestió 

Normativa de 
lliurament Localitat Tipus Nom Metres 

quadrats 

Ordre de 2-11-1988 Alacant Polígon residencial Les Talaies 668.527 

Ordre de 2-11-1988 Alacant - El Regel 1.627.276 

Ordre de 2-11-1988 València Individuals Sobrant 1.684 

Ordre de 2-11-1988 Alaquàs Individuals Sobrant 350 

Ordre de 2-11-1988 Alboraia Individuals Sobrant 229 

Ordre de 2-11-1988 Alfara Individuals Sobrant 804 

Ordre de 2-11-1988 Beniparrell Individuals Sobrant 281 

Ordre de 2-11-1988 Bétera Individuals Sobrant 1.290 

Ordre de 2-11-1988 - Actuació Vilanova 4 finques 3.130 

Atés l’elevat nombre de metres quadrats, l’Entitat hauria de realitzar les 
gestions necessàries per a determinar la localització i propietat d’aquests 
solars i emetre els informes corresponents. 

D’altra banda, s’ha comprovat que, dels solars resultants dels 19 edificis 
demolits referits en l’apartat 3 d’aquest apèndix, dos solars a Oriola i 
Crevillent no eren coneguts pels responsables del programa de gestió del 
sòl, de manera que també és necessari iniciar els tràmits oportuns, per 
regularitzar-los. 

Gestió i inventari dels terrenys i solars 

Després de l’expedient de regulació d’ocupació de l’any 2012, el Servei 
d’Assessoria Jurídica i Recursos Humans es va fer càrrec de la gestió del 
sòl del parc d’habitatges, que va eixir de l’esfera del Servei de Gestió del 
Parc Públic. 
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Hi ha una aplicació de gestió del sòl, en la qual s’integren els solars i 
terrenys titularitat de la Generalitat, tant els procedents dels lliuraments 
de l’Estat com els derivats dels enderrocaments, la finalitat principal de la 
qual és la construcció d’habitatges de promoció pública. 

En aquest sentit, la base de dades del parc d’habitatges, denominada 
LUNA, no està preparada ni dissenyada per a gestionar els terrenys i 
solars; s’ha comprovat que hi consten indegudament 17 solars que ja 
estan integrats en l’aplicació de gestió del sòl i que han de ser eliminats 
per duplicitat. 

L’Entitat ha facilitat un detall dels terrenys i solars del parc d’habitatges a 
30 de març de 2017, obtingut del dit programa. La revisió i l’anàlisi d’aquest 
detall realitzades amb els responsables de la gestió ha posat de manifest 
els següents fets que interessa destacar: 

- En els últims dotze anys no s’han promogut nous habitatges de 
promoció pública sobre solars del parc d’habitatges. 

- Entre els anys 1988 i 2002 sí que es van promoure nous habitatges 
sobre solars del parc d’habitatges, entre els quals interessa ressaltar 
els més de 1.000 a Alacant, procedents del Patronat Provincial de 
l’Habitatge d’Alacant i els més de 1.000 del barri de la Coma de 
Paterna. 

- En els anys 2010 i 2011, quan l’Entitat tenia forma jurídica de societat 
mercantil, la Generalitat va aportar més de 15 solars del parc 
d’habitatges, en sengles ampliacions de capital, per un import 
conjunt de 8.584.827 euros, que van passar a ser propietat de l’EIGE. 

- Al barri de Natzaret de València hi ha 16 solars amb un total de 2.883 
metres quadrats, que van ser expropiats per la Generalitat per a 
construir-hi habitatges del parc públic, i que van ser lliurats en gestió 
a l’EIGE en l’ordre de l’any 2011. 

- A Alacant hi ha dues parcel·les titularitat de la Generalitat, amb una 
edificabilitat de 100 habitatges, resultants dels processos urbanístics 
de Benissaudet i Garbinet Nord, que no es troben adscrits al parc 
d’habitatges, per la qual cosa es recomana adscriure’ls-hi per a 
augmentar el parc. 

- En l’annex relatiu als terrenys, contingut en el Reial Decret 1720/1984, 
de 18 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració 
de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de patrimoni 
arquitectònic, control de la qualitat d’edificació i habitatge, es van 
transferir de manera genèrica, sense cap detall, tots els vials, zones 
verdes i xarxes de servei dels polígons i grups d’habitatges. 
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3. Habitatges, locals, garatges i trasters gestionats 

Tipologia dels béns immobles gestionats i la seua distribució geogràfica 

En el quadre següent es mostra el detall dels béns immobles diferents dels 
solars i terrenys, que componen el parc públic d’habitatges, gestionats per 
l’EIGE, a 31 de març de 2017, segons la seua tipologia i el seu ús o 
destinació. 

Quadre 7.  Nombre d’immobles gestionats 

Tipus 
d’immoble 

Venuts  Per a atendre la demanda social 

TOTAL  Contractes 
vençuts 

Contractes 
en vigor 

Total Arrendats Sense 
arrendar 

Total 

Habitatge 1.473 3.368 4.841 7.085 1.464 8.549 13.390 

Garatge 96 279 375 265 603 868 1.243 

Local 59 32 91 342 182 524 615 

Traster 17 100 117 103 92 195 312 

Altres 0 1 1 2 54 56 57 

Total 1.645 3.780 5.425 7.797 2.395 10.192 15.617 

L’Entitat percep rendes dels béns immobles arrendats i cobra les quotes 
dels venuts amb contractes en vigor. Això no obstant, no percep ingressos 
dels immobles venuts amb contractes vençuts i liquidats, pendents 
solament de formalitzar l’escriptura pública corresponent, que són 
denominats per l’Entitat com a amortitzats, ni dels que no estan arrendats 
per les distintes circumstàncies que s’analitzen en l’apartat 7 d’aquest 
apèndix. 

És important destacar dues notes característiques del parc públic 
d’habitatges de la Generalitat que afecten de manera molt important la 
gestió, ja que condicionen el funcionament ordinari de les comunitats de 
veïns que integren els edificis: 

- Més del 90% dels immobles gestionats es troben en edificis on 
conviuen veïns amb contracte de compravenda en vigor o vençuts, 
amb veïns amb contractes d’arrendament, que són denominats per 
l’Entitat com a grups mixtos. 

- Més del 50% dels immobles gestionats es concentren en uns pocs 
edificis dels grups mixtos. 

Un detall d’aquestes circumstàncies, juntament amb la distribució 
territorial dels immobles gestionats, és el següent: 
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Quadre 8.  Nombre d’immobles gestionats, per grups i províncies 

Província 

Grups mixtos 

Grups no mixtos TOTAL  Amb més de 120 
immobles per grup 

Resta de grups 
mixtos 

Grups Immobles Grups Immobles Grups Immobles Grups Immobles 

Alacant 12 3.800 60 2.066 43 594 115 6.460 

Castelló 3 567 23 472 26 45 52 1.084 

València 14 3.675 126 4.107 39 291 179 8.073 

Total 29 8.042 209 6.645 108 930 346 15.617 

Finalment, és molt interessant conéixer el mapa complet dels habitatges 
gestionts, segons el seu ús o destinació, per municipis, el detall del qual es 
mostra en l’apèndix 2 d’aquest Informe. 

Immobles escripturats i enderrocats 

En el seu origen, el parc públic d’habitatges incloïa un volum molt major 
d’immobles diferents de terrenys, de prop d’uns 40.500. Durant aquests 
últims trenta anys, fins i tot amb anterioritat, l’Estat o l’EIGE els ha 
transmés a tercers mitjançant l’escriptura pública corresponent i n’ha 
hagut d’enderrocar altres, pel seu greu deteriorament. A continuació es 
presenta un detall d’aquests immobles, segons la seua tipologia. 

Quadre 9.  Nombre d’immobles escripturats i demolits 

Tipus d’immoble Escripturats Enderrocats 

Habitatge 22.926 958 

Garatge 696 0 

Local 485 6 

Traster 131 0 

Total 24.238 964 

Els enderrocaments corresponen a 19 grups o part de grups d’habitatges, 
dels quals 685 habitatges corresponen a la província d’Alacant, 56 a la de 
Castelló i 217 a la de València. En l’apartat 2 d’aquest apèndix s’analitza la 
situació respecte als solars resultants dels enderrocaments. 

Cal destacar el percentatge d’habitatges que estan escripturats, respecte 
al total d’habitatges que componen el parc públic, per províncies. 
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Quadre 10.  Nombre d’habitatges escripturats per províncies 

Província Escripturats % s/ total parc 

Alacant 4.236 40% 

Castelló 2.752 75% 

València 15.938 69% 

Total 22.926 61% 

Només hi ha 30 grups d’habitatges en què tots es troben escripturats, amb 
un total de 1.744 habitatges. La resta d’habitatges escripturats es troben 
situats en grups mixtos. 

Pel que fa als immobles ja escripturats, l’única gestió que realitza l’EIGE és 
la referida a l’exercici del dret de tanteig i retracte previst en l’article 51 de 
la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana 
(LHCV) i la normativa que la desenvolupa, quan un particular realitza una 
segona o ulterior transmissió. En aquest sentit, el treball realitzat ha posat 
de manifest els fets següents: 

- La Generalitat, per mitjà de l’EIGE, sempre ha renunciat a aquest dret, 
per a les transmissions que hi han sigut notificades. 

- No hi ha una estadística fiable del volum d’expedients tramitats, i no 
es pot precisar en quants no s’ha exercitat el dret i en quants ja no 
n’és possible, per haver caducat aquest dret. 

- La gestió d’aquests expedients no està integrada en la base de dades 
de gestió del parc d’habitatges. 

- La base de dades de l’Entitat s’ha de corregir per a no permetre que 
un immoble escripturat figure simultàniament en règim de cessió, 
com s’ha comprovat per a cinc immobles. 

4. Immobles venuts amb contracte vençut i liquidat 

Treball realitzat 

S’ha obtingut i analitzat la informació que figura en la base de dades de 
l’Entitat, a 31 de març de 2017, pel que fa a aquest tipus d’immobles; així 
com la que consta, a 5 d’abril de 2017, pel que fa als expedients oberts per 
la sol·licitud d’escripturació dels habitatges presentada pels compradors 
particulars. 

Anàlisi de la tipologia d’immobles 

Segons la base de dades de l’Entitat, a 31 de març de 2017 hi havia 1.645 
immobles venuts amb contractes vençuts i liquidats, pendents de 
subscriure l’escriptura pública de compravenda. En el quadre següent es 



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

69 

presenten agrupats per tipus de règim del contracte d’origen i tipus 
d’immoble. 

Quadre 11.  Nombre d’immobles venuts amb contracte vençut i liquidat 

Tipus d’immoble 
Compravenda 

(CV) 

Compravenda amb 
crèdit hipotecari 

(CH) 

Accés 
diferit 
(AD) 

Total  

Habitatge 1.061 178 234 1.473 

Garatge 83 13 0 96 

Local 40 2 17 59 

Traster 17 0 0 17 

Total 1.201 193 251 1.645 

El règim de compravenda agrupa aquells habitatges venuts el pagament 
dels quals està sent efectuat pels adjudicataris mitjançant l’abonament 
periòdic de les quotes d’amortització fixades en els contractes. El règim de 
crèdit hipotecari és semblant a l’anterior, però amb hipoteca constituïda a 
favor del venedor en garantia del pagament ajornat. 

El règim d’accés diferit a la propietat és un règim mixt entre la 
compravenda i l’arrendament, pel qual l’adjudicatari abona una renda 
mensual durant un període de temps establit que, a la seua finalització, li 
permet accedir a la propietat de l’habitatge. En conseqüència, al 
venciment dels contractes i després de la comprovació i liquidació de les 
quantitats pendents de cobrament, aquests immobles passen a l’estat 
d’amortitzats, pendents d’elevar a escriptura pública el traspàs de la 
titularitat. 

En l’anàlisi realitzada, interessa destacar la situació dels habitatges 
pendents d’escripturar, per províncies, distingint entre aquells per als 
quals consta un deute pendent de liquidar en la base de dades de l’Entitat. 

Quadre 12.  Habitatges venuts amb contracte vençut i liquidat per 
províncies 

Província Nombre 
d’habitatges 

Dels quals 
amb deutes 

Import dels 
deutes 

Alacant 730 46 139.381 

Castelló 117 11 16.692 

València 626 81 19.778 

Total 1.473 138 175.851 

La major part dels deutes té el seu origen en un error involuntari de l’EIGE 
(segons s’indica en la Resolució de la Direcció General de l’EIGE de 29 de 
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gener de 2016), ja que no va facturar als compradors l’increment en el 4% 
anual de l’import de les quotes d’amortització, segons estava pactat en els 
contractes, especialment en la província d’Alacant. En l’esmentada 
resolució s’indica que l’EIGE desisteix de l’exercici d’accions per a reclamar 
aquestes diferències de facturació, a la vista que diverses sentències 
judicials les declararen inexigibles. 

A més d’aquests immobles, en l’apartat 5 d’aquest apèndix s’ha posat de 
manifest que hi ha un nombre elevat d’immobles el contracte dels quals 
ja està vençut, però que encara no s’ha canviat el seu estat en la base de 
dades per passar-los a la condició d’amortitzats. En conseqüència, hi ha 
un nombre molt elevat d’immobles que tenen pendent de subscriure la 
corresponent escriptura pública de compravenda, circumstància que 
s’analitza en el subapartat següent. 

Retard en l’escripturació dels immobles amb contracte vençut i liquidat 

Des de l’any 2013, la gestió de les escripturacions dels immobles amb 
contractes vençuts es realitza en el Servei d’Assessoria i Recursos Humans 
de l’EIGE, a partir de les sol·licituds rebudes i trameses pel Servei de Gestió 
del Parc Públic i de les relacions d’immobles pendents d’escripturar que 
proporciona el programa de gestió. Fins al dit exercici el procés solament 
s’iniciava quan ho sol·licitava el comprador i no de manera automàtica 
quan el contracte vencia i es liquidava, el que ha provocat l’existència de 
contractes vençuts des de fa un nombre elevat d’anys, que es troben 
pendents d’escripturació, com també un retard significatiu en la gestió. 

En aquest sentit, mentre que en data de 5 d’abril de 2017 la base de dades 
de l’Entitat mostra que hi ha 508 immobles amb expedient obert per 
sol·licitud d’escripturació, el total d’immobles pendents d’escripturar és 
molt major, de més de 1.645 immobles. Pel que fa a això, s’ha comprovat 
que, tot i haver-se agilitat i racionalitzat els procediments, l’Entitat 
escriptura de mitjana 300 immobles cada any, mentre que el nombre de 
sol·licituds d’escripturació presentades pels compradors en els anys 2015 
i 2016 ha sigut, aproximadament, de 400 immobles. 

5. Immobles venuts amb contracte en vigor 

Treball realitzat 

- S’ha obtingut i analitzat la informació que consta en la base de dades 
de l’Entitat, a 31 de març de 2017. 

- S’ha seleccionat una mostra de quatre expedients i s’ha comprovat 
la concordança de la informació que figura en la base de dades del 
parc d’habitatges, com també el compliment de les clàusules 
pactades. 
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Anàlisi de la tipologia d’immobles 

Segons la base de dades esmentada, el nombre d’immobles amb contracte 
de compravenda és de 3.780, segons el detall següent per tipus de 
contracte i immoble. 

Quadre 13. Nombre d’immobles en contracte de compravenda 

Tipus d’immoble 
Compravenda 

(CV) 

Compravenda amb 
crèdit hipotecari 

(CH) 

Accés 
diferit 
(AD) 

Total  

Habitatge 3.056 238 74 3.368 

Garatge 269 10 0 279 

Local 24 6 2 32 

Traster 100 0 0 100 

Un altre 1 0 0 1 

Total 3.450 254 76 3.780 

Anàlisi de les rendes i dels deutes  

L’anàlisi dels ingressos corrents que han de generar aquests immobles ha 
posat de manifest que no s’estan facturant les quotes d’amortització i 
interessos, segons els percentatges que es detallen en el quadre següent 
per a cada tipus d’immoble. 

Quadre 14.  Percentatge d’immobles venuts que no generen ingressos 

Tipus d’immoble 
Compravenda 

(CV) 

Compravenda amb 
crèdit hipotecari 

(CH) 

Accés 
diferit 
(AD) 

Habitatge 13% 89% 36% 

Garatge 100% 100% - 

Local 96% 83% 100% 

Traster 92% - - 

En els garatges i trasters aquesta situació és normal, ja que estan vinculats 
als habitatges. Pel que fa als locals, s’ha comprovat que 18 locals de la 
província d’Alacant i 12 locals de la província de València tenen el 
contracte vençut i hauria d’haver-se gestionat l’elevació a públic del canvi 
de titularitat, donada l’elevada antiguitat del venciment, circumstància 
que no s’ha realitzat. 

Pel que fa als habitatges, l’anàlisi realitzada ha posat de manifest 
l’existència de 652 habitatges, el 19% del total, en què no s’estan cobrant 
quotes d’amortització i interessos, segons el detall següent. 
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Quadre 15. Nombre d’habitatges sense ingressos en la base de dades 

Tipus de contracte Alacant Castelló València Total  

CV 366 9 37 412 

CH 84 9 0 93 

AD 18 1 8 27 

Total 468 19 45 652 

Dels quals sense deutes 155 5 11 163 

Deutes 1.076.880 40.837 94.456 1.212.173 

El 99% del deute es concentra en els contractes de compravenda. En 
general, es tracta de contractes vençuts que mantenen deutes pendents 
de pagament i no passen a l’estat d’amortitzats fins que no són 
regularitzats. El deute de major quantia és de 29.000 euros. 

No obstant això, cal fer notar que hi ha 163 habitatges que no tenen deutes 
pels motius següents: 

- En el municipi d’Elda hi ha un grup de 106 habitatges les rendes dels 
quals percep una entitat dependent del seu Ajuntament, segons un 
conveni subscrit en el mes d’abril de 1993, que es troba actualment 
en situació de pròrroga tàcita. 

 Segons un informe de 8 de juliol de 2014, subscrit conjuntament pels 
caps de diversos serveis de l’EIGE, seria necessari resoldre el conveni, 
perquè les actuacions que es deriven de la seua gestió no s’ajusten a 
la normativa aplicable als habitatges de promoció pública de 
titularitat de la Generalitat, com s’ha posat de manifest per sentència 
judicial. 

 El treball de fiscalització ha posat de manifest, d’altra banda, que 
l’Entitat no està complint amb les obligacions de pagament i de 
rendició de comptes a l’EIGE, establides en el conveni subscrit. 

- Hi ha 57 immobles en què estan pendents de tramitar les 
comprovacions necessàries per a verificar la liquidació correcta del 
contracte pel departament de pressupostos, control intern i 
facturació, després de les quals es passarien a l’estat d’amortitzat. 

S’han analitzat, així mateix, les principals dades econòmiques dels 
habitatges en règim de compravenda: ingressos corrents per les rendes 
mensuals facturades, deutes acumulats i morositat. En el quadre següent 
es resumeix la seua situació. 
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Quadre 16.  Anàlisi de les principals dades econòmiques del nombre 
d’habitatges en règim de compravenda 

Dades 
Alacant Castelló València Total Comunitat 

Sense 
deutes  

Amb 
deutes 

Sense 
deutes  

Amb 
deutes 

Sense 
deutes  

Amb 
deutes 

Sense 
deutes  

Amb 
deutes 

Amb quotes 526 416 77 53 1.265 312 1.868 781 

Sense quotes 159 207 2 7 5 27 166 241 

Nre. habitatges 685 623 79 60 1.270 339 2.034 1.022 

€ quota mensual 84.837 63.226 15.769 11.518 123.606 42.470 224.212 117.214 

€ deute - 3.408.019 - 264.912 - 687.249 - 4.360.180 

% mora nre. habit.  - 45% - 43% - 21% - 33% 

Anys impagament - 4,5 anys - 1,9 anys - 1,3 anys - 3 anys 

En l’apartat 9 de l’apèndix d’aquest Informe s’analitza la situació 
d’aquests impagaments, junt amb els que provenen dels contractes 
d’habitatges en règim d’arrendament. Del total d’aquests habitatges, 
només 13 tenen aprovada una bonificació en la renda, segons la base de 
dades a 31 de març de 2017. 

Anàlisi dels immobles en situació d’ocupació diferent de la legal  

El 9,6% dels 3.780 immobles analitzats figuren en la base de dades com no 
ocupats legalment. En el quadre següent es mostra una anàlisi de la 
situació de l’ocupació diferent de la legal, per tipus d’immoble. 

Quadre 17.  Immobles en règims de compravenda. Situació de l’ocupació 
diferent de la legal 

Tipus 
d’immoble 

Sense 
informació 

Situació d’ocupació  

Total Il·legal Desocupat Buit 

Habitatge 0 126 85 14 225 

Garatge 112 0 0 1 113 

Local 10 1 2 3 16 

Traster 6 0 1 1 8 

Total 128 127 88 19 362 

Deute  0 366.859 € 170.342 € 7.828 € 545.029 € 

Els béns immobles desocupats es diferencien dels buits en què en aquests 
últims no queden mobles ni efectes, mentre que en els primers encara no 
en queden, tot i que en ambdós casos els habitatges no tenen ús ni 
contracte, segons la inspecció. En l’apartat 10 d’aquest apèndix s’analitza 
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la gestió d’aquests immobles que ha fet el departament d’inspecció i 
normalització. 

Revisió d’una mostra de contractes 

Els contractes de compravenda en les modalitats de crèdit hipotecari i 
accés diferit van ser signats per l’Estat i transmesos a la Generalitat perquè 
l’EIGE els gestionara. Això no obstant, els contractes de compravenda  
formalitzats des de l’any 1989 han sigut subscrits per l’EIGE i no per la 
Generalitat. 

S’han revisat dos expedients de compravenda (uno de la província de 
València i un altre d’Alacant), un de crèdit hipotecari i un altre d’accés 
diferit i s’han posat de manifest els fets següents: 

- Els interessos de demora previstos en els contractes no es registren 
en la base de dades del parc d’habitatge, ni s’estan produint 
reclamacions judicials davant l’impagament dels compradors, 
circumstància que s’analitza i es conclou en l’apartat 9 d’aquest 
apèndix. 

- En un dels expedients revisats, l’arrendatari ha signat una acta de 
reconeixement de deute per import de 12.840 euros, amb un 
fraccionament del pagament a 71 anys, a pesar que el venciment del 
contracte de compravenda es produirà el 31 de desembre de 2017. 

- No consta en els expedients revisats el justificant del pagament 
anual de la pòlissa d’assegurances contra els riscos d’incendi i 
catastròfics, requerit per les clàusules de cada un dels contractes, de 
manera que no es té constància que aquests immobles es troben 
assegurats per l’EIGE. 

- En la base de dades del parc d’habitatges no consten els imports 
pendents de cobrament corresponents a les quotes d’amortització no 
vençudes, tant per als expedients revisats com per a la totalitat dels 
immobles del parc d’habitatges en règim de compravenda. 

- A pesar del descens generalitzat dels tipus d’interés a Espanya, els 
contractes de compravenda subscrits amb anterioritat a l’any 2007 i 
actualment en vigor tenen pactat, en general, un tipus d’interés fix 
del 5% que continua sent facturat per l’Entitat. 

- El contracte d’arrendament de la província d’Alacant correspon al 
grup d’habitatges gestionat per una entitat dependent de 
l’Ajuntament d’Elda; s’ha comprovat que no s’està complint amb el 
que estipula el conveni subscrit. 
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6. Immobles arrendats 

Treball realitzat 

- S’ha obtingut i analitzat la informació que consta en la base de dades 
de l’Entitat, a 31 de març de 2017. 

- S’ha seleccionat una mostra de cinc expedients i s’ha comprovat la 
concordança de la informació que figura en la base de dades del parc 
d’habitatge, com també el compliment de les clàusules pactades i de 
les disposicions específiques sobre la matèria que contenen l’RPPH i 
el Reglament d’Habitatges de Protecció Pública (RHPP), aprovat pel 
Decret 90/2009, de 26 de juny, del Consell. 

Anàlisi de la tipologia d’immobles 

Segons la base de dades de l’Entitat, a 31 de març de 2017 hi ha 7.473 
immobles arrendats amb renda i 324 en precari, segons el següent detall 
per tipus d’immoble. 

Quadre 18. Nombre d’immobles destinats a l’arrendament 

Tipus d’immoble       Renda Precari Total  

Habitatge 7.012 73 7.085 

Local 143 199 342 

Garatge 213 52 265 

Traster 103 0 103 

Un altre 2 0 2 

Total 7.473 324 7.797 

S’ha comprovat que els habitatges en precari estan a nom d’entitats 
públiques o associacions veïnals, excepte sis habitatges de València i sis 
més d’Alacant, que figuren a nom de persones físiques. La majoria dels 
locals en precari, així mateix, estan cedits a ajuntaments o associacions 
civils. 

Anàlisi de les rendes i dels deutes 

L’anàlisi dels ingressos corrents que han de generar aquests immobles ha 
posat de manifest que no es facturen rendes per determinats immobles, 
segons els percentatges que es detallen en el quadre següent. 
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Quadre 19. Percentatge d’immobles arrendats que no generen rendes 

Tipus d’immoble   Renda Precari 

Habitatge 0% 100% 

Local 28% 100% 

Garatge 100% 100% 

Traster 100% - 

S’ha comprovat que hi ha quaranta locals amb contracte d’arrendament 
amb renda que no generen rendes. D’aquests, la base de dades no detalla 
quin és el titular en el cas de tretze locals de la província d’Alacant, un de 
Castelló i dotze de València, encara que la seua situació d’ocupació és 
legal. 

En el quadre següent s’arreplega l’anàlisi de les principals dades 
econòmiques dels habitatges en règim d’arrendament: ingressos corrents 
per les rendes mensuals facturades, deutes acumulats i bonificacions de 
les rendes. 

Quadre 20. Anàlisi dels habitatges arrendats amb renda 

Dades 
Alacant Castelló València Total Comunitat 

Sense 
deutes  

Amb 
deutes 

Sense 
deutes  

Amb 
deutes 

Sense 
deutes  

Amb 
deutes 

Sense 
deutes  

Amb 
deutes 

Amb rendes 1.093 1.655 232 207 2.066 1.711 3.391 3.573 

Sense rendes 32 5 3 - 8 - 43 5 

Nre. habitatges 1.125 1.660 235 207 2.074 1.711 3.434 3.578 

€ renda mensual 99.345 200.191 28.477 22.902 194.379 183.829 322.201 406.922 

€ bonificació -33.435 -65.254 -13.341 -7.051 -61.444 -57.826 -108.220 -130.131 

€ fact. mensual 65.910 134.937 15.136 15.851 132.935 126.003 213.981 276.791 

€ deutes - 6.427.734 - 534.204 - 3.807.323 - 10.769.261 

% mora nombre 
habitatges  - 60% - 47% - 45% - 51% 

Anys 
impagament - 4,0 anys - 1,9 anys - 1,7 anys - 2,2 anys 

En l’apartat 9 d’aquest apèndix s’analitza l’elevada morositat, les 
actuacions de l’Entitat davant dels impagats i les bonificacions de què 
gaudeixen els habitatges en règim d’arrendament. 

Un total de 597 immobles es troben en situació d’ocupació diferent de la 
legal –el que representa el 7,7% dels 7.797 immobles analitzats– i tenen 
uns deutes pendents d’1.470.860 euros. L’anàlisi d’aquesta ocupació per 
tipus d’immoble es detalla a continuació. 



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

77 

Quadre 21. Immobles arrendats. Situació d’ocupació diferent de la legal 

Tipus 
d’immoble 

Sense 
informació 

Situació d’ocupació  

Total Il·legal Desocupat Buit 

Habitatge 0 213 115 46 374 

Local 28 4 29 36 97 

Garatge 38 1 0 38 77 

Traster 36 0 0 13 49 

Total 102 218 144 133 597 

Deute (en euros) 0 943.522 377.991 149.347 1.470.860 

En l’apartat 10 d’aquest apèndix s’analitza la gestió d’aquests immobles 
pel departament d’inspecció i normalització. 

Anàlisi de l’antiguitat dels contractes 

S’ha revisat l’antiguitat dels contractes d’arrendament en els habitatges 
amb una situació d’ocupació legal. En el quadre següent se’n mostra la 
distribució per estrats d’antiguitat i províncies, així com la mitjana. 

Quadre 22.  Anàlisi de l’antiguitat dels contractes d’arrendament 

Província 
Estrats d’antiguitat en anys 

Mitja en 
anys 

Nombre de 
contractes 

Fins a 6,5 6,5 a 13,2 13,2 a 24 Més de 24 

Alacant 10,6% 50,1% 22,7% 16,6% 15,8 2.592 

Castelló 26,0% 42,1% 22,8% 9,1% 11,1 415 

València 17,7% 38,2% 26,7% 17,4% 14,1 3.631 

Aquesta antiguitat tan elevada és deguda al fet que el 13 de maig de 2010, 
la direcció general competent en matèria d’habitatge va aprovar una 
instrucció, la conseqüència final de la qual era la pròrroga tàcita de tots 
els contractes d’arrendament. Encara que la mateixa instrucció declarava 
la seua vigència per un termini de dos anys, com que no ha sigut 
modificada, continua aplicant-se. 

Segons les clàusules dels contractes d’arrendament d’habitatges, el 
termini de vigència de la pràctica totalitat d’aquests és de cinc anys, 
prorrogables tàcitament per períodes anuals, però sempre que els 
arrendataris mantinguen les condicions exigibles per a l’adjudicació d’un 
habitatge de protecció pública, segons el que estableix l’article 165.1 de 
l’RPPH. En conseqüència, en compliment de la normativa vigent, una 
vegada transcorregut el termini normal del contracte, l’EIGE hauria 
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d’haver revisat que l’arrendatari complia amb les dites condicions. Això 
no obstant, aquesta revisió no s’ha produït, a pesar de la llista d’espera tan 
elevada de demandants d’habitatge i de l’elevada morositat existent. 

Aquesta situació implica, a més, que la major part dels contractes han 
entrat en reconducció tàcita, segons que estableix l’article 1.566 del Codi 
Civil. És a dir, representa un nou contracte d’arrendament la duració del 
qual és ara anual, conformement al que estableix l’article 1.581 del Codi 
Civil, però al qual no se li està aplicant la normativa sobre els preus de 
renda, actualment en vigor. 

Revisió d’una mostra de contractes 

Els contractes d’arrendament són subscrits per l’EIGE i no per la 
Generalitat. S’han revisat tres expedients de la província de València i dos 
de la província d’Alacant, el que ha posat de manifest els fets: 

- En quatre dels cinc expedients revisats, el contracte es troba en 
pròrroga tàcita, sense que l’EIGE haja revisat el compliment de les 
condicions exigibles per a poder ser adjudicatari d’un habitatge 
social en règim de lloguer, fet que incompleix el que es disposa en 
l’article 165.1 de l’RPPH. 

 Pel que fa a això, cal indicar que la disposició addicional novena de 
l’RHPP estableix per a la renovació dels contractes, un nivell 
d’ingressos familiars ponderats de fins a 3,5 vegades l’indicador 
Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), més favorable per a 
l’inquilí que el límit de 2,5 vegades l’IPREM previst en el moment de 
l’adjudicació inicial. 

- Entre juliol de 2010 i agost de 2013 no es va practicar l’actualització 
anual en l’IPC de les rendes, en compliment d’una Instrucció de la 
Direcció General d’Habitatge i Projectes Urbans de 13 de maig de 
2010. Aquesta Instrucció és contrària al que es disposa en l’article 150 
de l’RPPH, que obliga a la dita actualització anual, motiu pel qual es 
havia d’haver-se utilitzat la via de la modificació normativa per a 
aplicar aquesta mesura. 

- En un dels expedients revisats, l’EIGE ha concedit una bonificació 
econòmica per al pagament de rendes a un inquilí morós. Aquesta 
manera de procedir incompleix la disposició addicional novena de 
l’RHPP, que estableix com a requisit necessari per a concedir 
bonificacions trobar-se al corrent de la renda del lloguer i la resta de 
conceptes a què estiga obligat. Aquest incompliment s’analitza amb 
més detall en l’apartat 9 d’aquest apèndix, ja que afecta la totalitat 
dels contractes amb bonificació. 

- Els interessos de demora que es meriten per l’impagament de les 
rendes s’han d’aplicar segons que s’estableix en les clàusules 
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contractuals i en l’article 151 de l’RPPH. S’ha comprovat que no es 
calculen en la base de dades del parc d’habitatges, ni són exigits ni 
aplicats als inquilins. 

- No es repercuteix l’IBI als inquilins, conforme s’estableix en les 
clàusules del contracte, circumstància que s’analitza amb més 
profunditat en l’apartat 15 d’aquest apèndix. 

- No consta que els immobles del parc d’habitatges arrendats estiguen 
assegurats per l’EIGE. 

- La revisió de les clàusules dels contractes ha posat de manifest que 
no es realitza de manera adequada el seguiment del dret a la 
subrogació de la condició d’inquilí en una altra persona, davant de 
l’incompliment generalitzat dels inquilins del seu deure de 
comunicació. 

 En aquest sentit, haurien de millorar-se els mecanismes automàtics 
de detecció d’aquestes situacions, així com modificar l’actual 
clàusula dels contractes en aquesta matèria. Hauria d’eliminar-se la 
referència genèrica a la normativa i especificar que els inquilins 
tenen un termini de tres mesos per a comunicar la subrogació, 
conformement al que requereix la normativa estatal sobre 
arrendaments urbans. Una vegada transcorregut aquest termini 
perden el dret a l’habitatge, sense perjudici que és necessari 
comprovar que la persona subrogada també compleix les condicions 
per a tenir accés a un habitatge públic 

7. Immobles sense contracte 

Anàlisi de la tipologia d’immobles 

Un total de 2.395 immobles no generen cap tipus de renda, ni tenen 
deutes, ja que no consten com a cedits mitjançant un contracte 
d’arrendament o una compravenda, segons el detall següent per tipus 
d’immoble i d’estat amb què figuren definits en la base de dades de 
l’Entitat a 31 de març de 2017. 
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Quadre 23.  Nombre d’immobles sense contracte, ni venuts ni arrendats 

Tipus 
d’immoble Disponible No 

disponible 
Gestionable Reservat Actiu Total  

Habitatge 1.341 57 11 54 1 1.464 

Local 133 31 15 1 2 182 

Garatge 573 28 0 2 0 603 

Traster 90 2 0 0 0 92 

Altres 32 21 1 0 0 54 

Total 2.169 139 27 57 3 2.395 

El quadre anterior no inclou 964 habitatges enderrocats des de l’inici de la 
gestió del parc. L’origen d’aquests immobles, segons el règim que tenien 
amb anterioritat a la situació actual és el següent. 

Quadre 24.  Nombre d’immobles sense contracte, segons el seu anterior 
règim d’ocupació 

Tipus 
d’immoble Renda 

Sense 
informació 

Compra-
venda 

Precari 
Accés 
diferit 

Crèdit 
hipotecari 

Total  

Habitatge 1.152 42 185 41 40 4 1.464 

Local 30 130 3 18 1 0 182 

Garatge 90 404 63 40 0 6 603 

Traster 28 53 11 0 0 0 92 

Altres 0 54 0 0 0 0 54 

Total 1.300 683 262 99 41 10 2.395 

La situació d’ocupació que figura en la base de dades, pel que fa a aquests 
immobles és la següent. 

Quadre 25.  Nombre d’immobles sense contracte. Situació d’ocupació 

Tipus 
d’immoble 

Sense 
informació 

Situació d’ocupació  

Total Il·legal Desocupat Buit Legal 

Habitatge 13 618 30 749 54 1.464 

Local 46 8 7 75 46 180 

Garatge 123 1 0 379 100 603 

Traster 9 0 0 68 15 92 

Altres 18 0 0 36 0 54 

Total 209 627 37 1.307 215 2.395 
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És necessari indicar que dels 749 habitatges buits i sense contracte, 185 
corresponen a tres edificis o grups sobre els quals està previst 
l’enderrocament. 

En conseqüència, cal concloure dels quadres anteriors que a 31 de març 
de 2017 hi ha un total de 1.464 habitatges sense contracte, dels quals 648 
estan desocupats o buits i 618 estan ocupats il·legalment, circumstància 
que s’analitza en l’apartat 10 d’aquest apèndix. 

8. Llista d’espera de sol·licitants d’habitatge de promoció pública en 
lloguer 

Treball realitzat 

- S’ha obtingut la informació que consta en la base de dades del 
programa de gestió a 31 de març de 2017 i se n’ha analitzat la 
consistència i integritat. 

- S’ha comprovat que aquesta informació és conforme amb la que 
figura en l’informe de gestió que acompanya els comptes anuals de 
l’EIGE. 

- S’ha seleccionat una mostra de 13 expedients i s’ha comprovat que 
la informació de la base de dades es correspon amb la informació que 
consta en l’expedient i que, en matèria d’accés i selecció, l’EIGE 
compleix amb el que es preveu pel que fa al cas en l’RPPH i en l’RHPP. 

Anàlisi de la informació de la base de dades 

Segons la base de dades de l’Entitat a 31 de març de 2017, el nombre de 
sol·licituds d’habitatge és de 8.873, que, agrupades per províncies i per 
estat de tramitació, és el següent: 

Quadre 26.  Nombre de sol·licituds d’habitatge segons el seu estat de 
tramitació 

Estat de tramitació Alacant Castelló València Total  

Baremades provisionalment 3.392 765 4.179 8.354 

Documentació per a definitiva 145 5 104 254 

Baremades definitivament 47 39 179 265 

Total 3.584 809 4.480 8.873 

A més d’aquests demandants d’habitatge, en la data esmentada hi ha 730 
sol·licituds més que es troben en altres estats de tramitació, entre els quals 
cal destacar 22 sol·licituds en situació d’adjudicació i 460 en situació 
d’exclusió; hi ha fins a 20 estats de tramitació diferents més. 
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A partir de la informació que conté la base de dades de l’Entitat a 31 de 
març de 2017, el quadre següent mostra el nombre de sol·licituds 
d’habitatge agrupades per l’origen dels sol·licitants. També ofereix aquest 
mateix detall referit a les 8 localitats més importants dels 105 municipis 
on hi ha sol·licituds d’habitatge. 

Quadre 27.  Nombre de sol·licituds d’habitatge segons l’origen dels 
sol·licitants 

Municipi Espanya Àfrica Amèrica UE  Àsia Resta Total 

València 1.278 207 139 82 31 54 1.791 

Alacant 1.205 168 55 51 6 12 1.497 

Elx 359 77 21 22 1 2 482 

Castelló de la Plana 209 59 11 25 0 0 304 

Sagunt 187 65 11 23 1 13 300 

Torrevella 229 32 8 16 0 1 286 

Paterna 229 25 0 4 0 2 260 

Alcoi 206 10 2 6 0 3 227 

97 municipis restants 2.902 506 83 185 11 46 3.733 

Total 6.804 1.149 330 414 50 126 8.873 

Com es desprén del quadre anterior, 8 municipis concentren el 58% de les 
sol·licituds, i el percentatge de sol·licitants estrangers és del 23%, segons 
la següent distribució per províncies: 18% a Alacant, 41% a Castelló i 24% 
a València. 

Interessa destacar que, posant en relació les dades del quadre anterior 
amb el mapa d’habitatges gestionats per l’EIGE que es mostra en l’apèndix 
3 de l’Informe, els municipis amb majors necessitats de nous habitatges 
socials són València i Torrevella. 

Conformement al que s’estableix en l’article 159.3 de l’RPPH, el període 
màxim de validesa d’una sol·licitud en la llista d’espera és de dos anys. És 
per això que, segons es mostra en l’informe de gestió que s’adjunta als 
comptes anuals de l’EIGE corresponents a l’exercici 2016, les sol·licituds 
rebudes en els dos últims anys 2015 i 2016 han sigut de 4.014 i de 4.458, 
respectivament. 

L’oferta total d’habitatges en règim de lloguer del parc públic és de 8.549, 
dels quals 7.085 es troben ja arrendats; s’ha decidit prorrogar 
automàticament els contractes al seu venciment. En conseqüència, no és 
possible atendre la demanda social existent que figura en la llista d’espera. 

D’altra banda, per a la tramitació administrativa de les 4.000 sol·licituds 
d’habitatge anuals, l’EIGE té assignada una plantilla de tan sols dotze 
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persones, integrades en els distints departaments d’adjudicació i 
contractes de les seues seus d’Alacant, Castelló i València. 

Finalment, interessa destacar que s’ha comprovat que hi ha 200 
sol·licituds de locals comercials a la província d’Alacant que no s’han 
adjudicat, encara que hi ha 41 locals buits i disponibles i uns altres 31 
locals buits que van estar cedits en precari, en aquesta mateixa província. 

Entrada en vigor de l’LFSH 

L’1 de març de 2017 va entrar en vigor l’LHCV, que en el seu article 2 
estableix, com un dels requisits per a tenir dret a un habitatge assequible, 
digna i adequada, la inscripció en un nou i únic registre de demandants 
d’habitatges de la Generalitat. La seua gestió recau en la Conselleria 
competent en matèria d’habitatge, sense perjudici de poder demanar la 
col·laboració de la resta d’administracions públiques que exerceixen 
competències en matèria d’habitatge, conformement al que estableix 
l’article 7.1 de la norma jurídica esmentada. 

D’altra banda, l’article 57 de l’LHCV estableix que l’adjudicació i gestió dels 
habitatges de promoció pública es realitzarà pels procediments establits 
reglamentàriament, en concret, per l’RPPH, que atorga a l’EIGE la gestió 
d’aquests habitatges. 

En la mesura en què no s’ha previst en l’LFSH cap règim transitori o 
especial per al cas, a partir de l’1 de març de 2017 s’ha generat als 
responsables de la gestió del parc d’habitatges una inseguretat jurídica pel 
que fa a la validesa, vigència i forma de gestionar per l’EIGE la llista 
d’espera de demandants d’habitatge de promoció pública prevista en 
l’article 159.3 de l’RPPH. 

Revisió d’una mostra de sol·licituds 

L’article 57.2 de l’LHCV estableix el caràcter administratiu del contracte 
d’arrendament, segons el qual és selectiu i de concurrència competitiva el 
procediment de segones adjudicacions que es gestiona en l’EIGE. 

S’han revisat set expedients de la província de València, tres expedients a 
Alacant i tres a Castelló i s’ha posat de manifest que en aquest 
procediment administratiu no s’estan garantint els principis de 
transparència i publicitat exigits per l’article 71.1 de l’LPAP, pels motius 
següents: 

- En l’RPPH no es regula adequadament el procediment de les segones 
adjudicacions de contractes d’arrendament. 

- L’interessat no pot consultar, ni presencialment ni telemàticament, 
en quin lloc es troba de la llista d’espera del municipi en què ha 
sol·licitat un habitatge, perquè les sol·licituds no són baremades 
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quan es presenten, a causa de l’escassesa de la plantilla de l’EIGE, fet 
que incompleix el que disposa sobre el cas l’RPPH. 

- Quan un habitatge disponible és adjudicat, solament es notifica 
l’apertura i finalització del procediment administratiu a l’interessat 
que ha resultat adjudicatari. 

- L’EIGE realitza una baremació provisional de les sol·licituds que 
presenten els interessats, que no està prevista en els articles 156 a 
158 de l’RPPH, de manera que en el model oficial no s’exigeix, 
indegudament, la presentació de tota la documentació justificativa 
necessària per a la baremació, i es donen per bones les dades 
declarades, sense comprovar-les amb cap documentació. 
Posteriorment, quan hi ha habitatges disponibles, es demana la 
documentació a un nombre determinat de sol·licitants amb major 
baremació provisional. Això limita la concurrència, de manera que 
s’ha comprovat que molts expedients solament arriben a una 
baremació provisional no notificada, ja que la validesa de les llistes 
d’espera és de dos anys. 

Amb la finalitat de garantir la deguda transparència i publicitat d’aquest 
procediment, és necessari que es resolguen els aspectes següents: 

- Regular els criteris que cal seguir en el procediment d’apertura de les 
segones adjudicacions en un municipi i la forma d’acreditar en 
l’expedient la data de la seua apertura i la relació de tots els 
sol·licitants baremats, sempre definitivament. 

- S’ha de notificar d’ofici a tots els interessats, després de la 
presentació de la sol·licitud, la baremació obtinguda i l’ordre de 
prelació en què es troba en la borsa de demandants, i d’indicar-hi els 
recursos que es puguen interposar. Així mateix, s’hauria de notificar 
la comunicació de l’apertura de qualsevol procediment de selecció 
que es produïsca en el municipi de sol·licitud. 

- Establir un sistema telemàtic que permeta, en qualsevol data, poder 
consultar de manera individual quin és l’ordre de prelació de la seua 
sol·licitud en la borsa de demandants. 

- L’homogeneïtzació dels criteris aplicats quant a la data de tall dels 
ingressos que computen en la baremació, essent amb caràcter 
general els obtinguts en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud. 

- L’homogeneïtzació dels criteris que cal aplicar pel que fa a les 
situacions objectives de les famílies monoparentals de fet i no de 
dret, ja que no disposen del certificat referit en el Decret 179/2013, de 
22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de 
la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana. 



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

85 

L’article 154 de l’RPPH estableix com a requisit per a ser adjudicatari d’un 
habitatge de promoció pública, justificar uns ingressos mínims suficients 
per al pagament de la renda o quotes d’amortització, fins un màxim de 2,5 
vegades l’IPREM. Aquesta circumstància determina que sol·licitants sense 
ingressos i/o que no reben cap tipus d’ajuda siguen exclosos per 
insuficiència d’ingressos o obtinguen una puntuació molt inferior, que els 
impedeix l’accés a un habitatge. En aquest sentit, la majoria dels 
sol·licitants no declaren rendiments del treball, i es computa en la 
baremació únicament les rendes subsidiades com ara pensions, 
subvencions, etcètera, sense tenir en compte altres rendes certificades 
pels sol·licitants, no declarades en l’IRPF. 

Pel que fa a això es recomana corregir aquest aspecte i adaptar la 
normativa autonòmica quant a la qualificació dels habitatges de promoció 
pública, reservant un percentatge de l’oferta d’habitatges en lloguer de 
rotació per a cobrir la demanda de la població més necessitada, a la qual 
tan sols tindrien accés aquells sol·licitants amb uns ingressos no superiors 
a 1,5 de l’IPREM, segons estableix la normativa de l’Estat. D’aquesta 
manera s’afavoriria el compliment del que es preveu en l’article 7.1 de 
l’LFSH pel qual la Generalitat aspira a garantir anualment una oferta 
mínima d’habitatges de protecció pública assequibles, dignes i adequades, 
que puguen satisfer les necessitats bàsiques de les persones en situació 
de vulnerabilitat o en processos d’exclusió social. 

En el treball de fiscalització realitzat s’han posat de manifest, d’altra 
banda, les circumstàncies següents: 

- En els expedients no consta qui realitza la baremació, mentre que el 
certificat final de compliment dels requisits i de la baremació no 
sempre el signen els responsables del parc d’habitatges. 

- Un dels criteris per a la baremació de les sol·licituds és el nombre de 
membres de la unitat familiar que conviuen amb el sol·licitant, de 
manera que com més n’hi conviuen, major és la puntuació atorgada, 
segons estableix l’article 158 de l’RPPH. La justificació requerida per 
a fer-ne la comprovació és el certificat d’empadronament de tots els 
membres de la unitat familiar o, alternativament, el contracte de 
treball en la localitat, segons estableix l’article 156 de l’RPPH. A 
l’efecte, es considera unitat familiar la formada pel sol·licitant, el 
cònjuge i ascendents o descendents, sempre que convisquen amb 
ells, almenys durant l’any anterior a la sol·licitud. En els casos de 
separació legal, o en els que no hi haja vincle matrimonial, forma 
part de la unitat familiar el pare o la mare i tots els fills que 
convisquen amb l’un o amb l’altre, segons estableix l’article 154 de 
l’RPPH. 

 El treball realitzat ha posat de manifest que no s’està requerint 
aquesta acreditació per a les persones distintes del sol·licitant, quan 
aquest manifesta que formen part de la seua unitat familiar, fet que 
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incompleix la normativa vigent, amb el potencial efecte d’atorgar 
una major puntuació de la deguda. 

- En tres expedients s’han comprovat errors en la baremació que 
afecten l’adjudicació, alguns dels quals han sigut motivats per 
l’absència dels automatismes deguts en el programa utilitzat per a 
aquesta tasca. 

- En un expedient revisat s’ha produït una adjudicació d’habitatge en 
execució de sentència judicial, de la qual es dedueix que l’EIGE no 
motiva suficientment els seus actes administratius. 

9. Morositat, bonificacions i reconeixement de deute 

Situació del deute 

En els quadres 16 i 20 d’aquest apèndix figura el deute que els arrendataris 
en renda i compradors d’habitatges en compravenda tenen amb l’EIGE, la 
suma total del qual és de 15.129.441 euros. Aquest import no figura 
comptabilitzat en l’actiu del balanç de l’EIGE, ja que l’Entitat tan sols 
comptabilitza els cobraments, com un saldo a pagar a la Conselleria 
competent en matèria d’habitatge, segons s’analitza en l’apartat 14 
d’aquest apèndix. 

En el quadre següent es resumeix aquest deute, distingint entre els règims 
de cessió i les províncies. 
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Quadre 28. Anàlisi del deute dels usuaris del parc d’habitatge 

Règim de cessió i 
província 

Habitatge Deute 

Nombre % Import  % 

En renda 1.165 29% 6.427.734  42% 

En compravenda 479 12% 3.408.019 23% 

Alacant 1.644 41% 9.835.753 65% 

En renda 207 5% 534.204 3% 

En compravenda 60 2% 264.912 2% 

Castelló 267 7% 799.116 5% 

En renda 1.711 43% 3.807.323 25% 

En compravenda 339 9% 687.249 5% 

València 2.050 52% 4.494.572 30% 

Total en renda 3.083 77% 10.769.261 70% 

Total en compravenda 878 23% 4.360.180 30% 

TOTAL 3.961 100% 15.129.441 100% 

S’observa una major concentració de la morositat en la província 
d’Alacant, amb un deute total de 9.835.753 euros. Aquesta situació es 
produeix, en especial, en quatre grups d’habitatges, per una quantia de 
5.750.573 euros. 

Fraccionament del deute mitjançant actes de reconeixement 

Des de l’any 2007, l’Entitat permet que el deute acumulat es puga pagar de 
manera fraccionada, en imports reduïts, per facilitar que es puga assumir. 
Aquest fraccionament s’instrumenta mitjançant la signatura pel deutor 
adjudicatari d’un document de reconeixement de deute –denominat ARDE 
per l’Entitat– pel qual es compromet a pagar i a saldar el deute pendent 
mitjançant la inclusió en el rebut corrent d’una quantia addicional 
ajornada. 

S’ha obtingut un detall de les actes de reconeixement de deute actives el 
6 de juny de 2017, el detall de les quals de nombre i import del deute, per 
cada règim de cessió i per províncies, es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 29.  Anàlisi del deute fraccionat mitjançant un ARDE 

Província 
En compravenda CV En arrendament RE Total 

Nombre Import Nombre Import Nombre Import 

Alacant 358 1.759.623 720 2.475.247 1.078 4.234.870 

Castelló 23 87.083 96 287.593 119 374.676 

València 128 401.696 845 2.072.201 973 2.473.897 

Total 509 2.248.402 1.661 4.835.041 2.160 7.083.443 

En conseqüència, es pot concloure que el 43% dels deutes de la província 
d’Alacant es troben ajornats i fraccionades, mentre que a les províncies de 
Castelló i València, aquests percentatges són del 47% i 55%, 
respectivament. 

L’anàlisi realitzada, no obstant això, ha posat de manifest les 
circumstàncies següents que interessa destacar: 

- Tan sols en el 12% dels deutes i en el 15% dels immobles s’està 
complint amb el pagament de les quantitats ajornades 

- En el 26% dels immobles i dels deutes, fa més d’un any que no es 
paguen les quantitats ajornades. 

- El termini concedit en 73 actes de reconeixement supera els trenta 
anys i hi ha actes que representen un ajornament a més de setanta 
anys. No obstant això s’ha comprovat que hi ha un tipus d’ARDE, 
denominat social, en el qual no hi ha límit de temps, però 
l’ajornament del qual s’ha de revisar cada dos anys. 

El treball de fiscalització ha posat de manifest que des que l’EIGE es va fer 
càrrec del parc públic d’habitatges, no s’ha instat judicialment mai la 
recuperació de les quantitats que es deuen per falta de pagament. L’única 
via d’actuació disciplinària o normalitzadora ha sigut la resolució dels 
contractes i la recuperació de la titularitat, per a poder posar-les a 
disposició d’altres demandants d’habitatge. 

Bonificacions 

Per als habitatges en règim d’arrendament, la disposició addicional 
novena de l’RHPP regula la possibilitat de bonificacions econòmiques per 
al pagament de la renda durant dos anys, prorrogables per una quantia 
que pot arribar fins al 90% de la renda. 

La distribució de les bonificacions entre les tres províncies és similar i per 
això tot seguit es mostren les dades corresponents al conjunt de la 
Comunitat Valenciana. 
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Quadre 30.  Anàlisi de les bonificacions aplicades als habitatges 
arrendats 

Dades 

Total Comunitat Valenciana 

Sense 
deutes 

Amb deutes Total 

Nombre habitatges totals 3.434 3.578 7.012 

Nombre habitatges bonificats 1.113 1.119 2.232 

% del nombre habitatges bonificats sobre el total 32,4% 31,2% 31,8% 

€ renda mensual 322.201 406.922 729.123 

€ bonificació mensual descomptada -108.220 -130.131 -238.351 

% bonificació aplicada mitjana sobre la renda 74% 78% 76% 

L’esmentada disposició addicional novena de l’RHPP estableix com a 
requisit necessari per a la concessió de la bonificació que l’arrendatari es 
trobe al corrent de la renda del lloguer i la resta de conceptes a què estiga 
obligat. El treball realitzat ha posat de manifest que l’Entitat segueix el 
criteri de considerar que també es troben en aquesta situació si els 
arrendataris firmen una acta de reconeixement de deute i compromís de 
pagament. En aquest sentit, s’ha comprovat que el 24% dels habitatges 
bonificats han signat una acta de reconeixement de deute, la qual cosa 
representa el 32% de les actes de reconeixement existents i posa de 
manifest que el 79% d’aquests contractes no compleix amb el compromís 
adquirit en les dites actes, segons el detall següent. 

Quadre 31. Anàlisi dels habitatges arrendats amb rendes bonificades i 
amb fraccionament mitjançant un ARDE 

Província 
Compleix ARDE No compleix ARDE Total 

Nombre Import Nombre Import Nombre Import 

Alacant 53 175.246 217 870.783 270 1.046.029 

Castelló 8 25.243 20 72.207 28 97.450 

València 52 111.976 188 496.705 240 608.681 

Total 113 312.465 425 1.439.695 538 1.750.160 

L’RHPP i els contractes signats estableixen la potestat que l’EIGE retire 
immediatament la bonificació davant la falta de pagament de rendes d’un 
arrendatari. S’ha comprovat que davant d’aquesta circumstància, 
reflectida en el quadre anterior, l’Entitat no està retirant la dita bonificació. 

Les bonificacions econòmiques en la renda dels contractes 
d’arrendament, malgrat representar una vertadera ajuda al pagament de 
la renda, no estan servint per a reduir l’elevada morositat. Així mateix, les 
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actes de reconeixement de deute tampoc són una solució efectiva per a la 
regularització de les quantitats que deuen els arrendataris i compradors 
d’habitatge del parc públic. 

Considerem que la morositat del parc públic d’habitatges en règim de 
lloguer i de compravenda (actualment del 51% i 33% respectivament) 
continuarà essent molt elevada, mentre que la direcció general de la 
Conselleria competent en matèria d’habitatge no modifique les actuacions 
de normalització d’habitatges per falta de pagament, per les raons que 
s’exposen en l’apartat 10 d’aquest apèndix. 

10. Inspecció i normalització 

Treball realitzat 

- S’ha analitzat el menú denominat “inspecció” del programa de gestió 
del parc de l’habitatge. 

- S’ha indagat sobre la gestió d’aquestes activitats, mitjançant 
entrevistes amb el responsable del departament d’inspecció i 
normalització i mitjançant la recopilació de distinta documentació 
dels tràmits que s’hi realitzen. 

- S’han analitzat les resolucions de la Direcció General d’Habitatge que 
han sigut aprovades i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, durant els anys 2016 i 2017, per a l’adjudicació 
d’habitatges, amb caràcter excepcional, a persones que les han 
ocupat sense títol. 

- S’ha analitzat la situació de tots els habitatges del parc públic amb 
contracte i sense, destinats a l’arrendament o a la compravenda 
l’ocupació dels quals és distinta a la legal segons la base de dades de 
l’Entitat. 

- S’han revisat les estadístiques sobre procediments jurídics i 
normalització i recuperació de la titularitat d’immobles, que figuren 
en els informes de gestió que acompanyen els comptes anuals de 
l’EIGE, dels últims quatre exercicis. 

Normativa d’aplicació 

L’article 57 de l’LHCV estableix que, per a la gestió adequada del parc 
públic de l’habitatge, es podran establir programes per a la normalització 
i regularització a fi de recuperar la titularitat o disponibilitat dels 
habitatges mitjançant les actuacions següents: 

- El desnonament i, en el seu cas, el llançament. 

- La resolució administrativa de contractes de compravenda. 
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- La recaptació executiva per via de constrenyiment per impagament 
de quotes d’amortització en els contractes de compravenda. 

- El desallotjament d’ocupacions sense títol. 

La normativa obliga a tramitar prèviament l’expedient administratiu 
corresponent que es determine reglamentàriament. Tot seguit es 
resumeixen les distintes situacions que poden donar lloc a actuar sobre 
els arrendataris o beneficiaris dels habitatges de la seua propietat: 

- Ocupacions sense títol legal. 

- Falta de pagament de les rendes, deutes o quotes complementàries 
per despeses comunes o altres. 

- Falta de residència habitual i permanent. 

- Infringir la legalitat per realitzar obres en l’edifici no autoritzades o 
per deterioracions en aquest i en les seues instal·lacions, així com la 
comissió d’altres infraccions greus o molt greus de les prescripcions 
legals i reglamentàries vigents en matèria d’habitatge protegit. 

- L’incompliment de l’obligació de conservació i manteniment de 
l’habitatge. 

- El subarrendament o cessió total o parcial de l’habitatge. 

- La mala convivència, pel desenvolupament en el pis o en la resta de 
l’immoble d’activitats prohibides en els estatuts de la comunitat que 
resulten danyoses per a la finca o que contravinguen les disposicions 
generals sobre activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o 
il·lícites. 

Per poder detectar aquestes situacions, la disposició addicional primera 
de l’LHCV estableix que l’òrgan administratiu que es determina puga 
inspeccionar el compliment dels requisits legals que han possibilitat 
l’accés a un habitatge amb ajudes públiques, davant els indicis de 
suposades infraccions a la normativa d’actuacions protegibles en matèria 
d’habitatge, o simplement a títol de mostreig. 

Els articles 181 a 189 de l’RPPH estableixen la regulació d’aquests 
procediments de normalització i inspecció, que sempre han d’acabar amb 
una resolució i una notificació administrativa de la direcció general en 
matèria d’habitatge, però la tramitació i proposta de resolució dels quals 
l’ha de realitzar l’EIGE. 

Finalment, interessa destacar que l’article 160 de l’RPPH estableix la 
protestat de la direcció general competent en matèria d’habitatge per a, 
mitjançant resolució motivada, establir criteris objectius i subjectius 
addicionals per a realitzar adjudicacions de caràcter excepcional, quan 
aquests habitatges es troben ocupats il·legalment i així ho aconselle el seu 
nombre i repercussió social. 
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Habitatges en situació d’ocupació distinta a la legal 

Tot seguit es presenta un resum dels 2009 habitatges que no constaven en 
situació legal d’ocupació a 31 de març de 2017, en funció del règim en què 
es troben. 

Quadre 32. Habitatges. Situació d’ocupació diferent de la legal 

Règim Sense 
informació 

Situació d’ocupació 
Total 

Il·legal Desocupat Buit 

En arrendament 0 213 115 46 374 

En Compravenda 0 126 85 14 225 

Sense contracte 13 618 30 749 1.410 

Total 13 957 230 809 2.009 

L’anàlisi de la informació del quadre anterior, pel que fa als habitatges 
buits i desocupats, ha posat de manifest les circumstàncies següents: 

- Hi ha 260 habitatges amb contracte en vigor, però desocupats o buits, 
en els quals generalment l’ocupant anterior ha abandonat l’habitatge 
sense la renúncia i lliurament formal de les claus. Això es tradueix 
en la necessitat d’obrir un procediment de recuperació de la 
titularitat, que pot arribar a superar més de mig any, abans de poder 
iniciar la reparació eventual. 

- Dels 749 habitatges buits i sense contracte, 185 corresponen a tres 
edificis o grups que està previst enderrocar. 

- Per tant, hi ha un total de 854 habitatges buits o desocupats, que 
després dels tràmits oportuns, podrien ser posats a disposició de les 
persones que figuren en la llista d’espera de demandants 
d’habitatges, atenent el 10% d’aquesta. 

L’anàlisi de la informació del quadre anterior, pel que fa als habitatges 
ocupats il·legalment, ha posat de manifest les circumstàncies següents: 

- Pel que fa a la situació il·legal d’ocupació dels 213 habitatges amb 
contracte d’arrendament, aquesta situació es produeix 
majoritàriament després de posar-se de manifest en les inspeccions 
que l’ocupant no es correspon amb el titular del contracte, 
circumstància que requereix d’altres procediments de revisió per a 
concloure sobre la situació vertadera. 

- Pel que fa a la situació il·legal d’ocupació dels 126 habitatges amb 
contracte de compravenda, en un nombre elevat de casos és degut al 
fet que els compradors han venut a tercers l’habitatge mitjançant 
contracte privat, sense autorització ni comunicació a l’EIGE, abans el 
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venciment i compliment del contracte o després. Aquesta 
circumstància genera un problema jurídic seriós sobre com 
s’instrumentarà l’escriptura pública o com es recupera la titularitat. 

- Pel que fa a la situació il·legal d’ocupació de 618 habitatges sense 
contracte, en el subapartat següent s’analitzen les actuacions 
acordades per la Conselleria competent. 

Per tot això, cal concloure que hi ha uns 1.500 habitatges sobre els quals, 
en distints moments de la seua recuperació, serà necessari fer reparacions 
per a poder posar-los a disposició dels demandants d’habitatges, 
circumstància que s’analitza en l’apartat 12 d’aquest apèndix. 

Resolucions de la Conselleria per a la regularització 

Mitjançant dues resolucions de la direcció general competent en matèria 
d’habitatge –aprovades durant l’any 2016 i que van quedar subsumides i 
derogades per la Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General 
d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana– s’ha començat a actuar 
sobre una de les conseqüències que ha representat el canvi de rumb de la 
política de gestió del parc públic de l’habitatge. En aquest sentit, s’ha 
représ parcialment la recuperació de la titularitat sobre els habitatges 
ocupats il·legalment, encara que continua sense actuar-se davant la falta 
de pagament i sense revisar-se les condicions d’accés a l’habitatge 
mitjançant la pròrroga dels contractes. 

L’eix central d’aquesta Resolució és regularitzar mitjançant la seua 
legalització les situacions següents que s’han creat, com a conseqüència 
de la política practicada des de l’any 2009, en aplicació de la potestat 
establida en l’article 160 de l’RPPH: 

- Persones que han ocupat il·legalment, sense títol, habitatges del parc 
públic i hi han establit el seu domicili habitual i permanent amb 
anterioritat a l’1 de juliol de 2015. 

- Persones que tenen dret a subrogar-se en l’habitatge que ocupen, 
però no ho van sol·licitar en termini. 

- Persones a les quals se’ls va resoldre el contracte per falta de 
pagament, però que continuen residint en l’habitatge per no haver-
se executat el llançament. 

En aquest context, pel que fa a les persones que no s’acullen a aquesta 
Resolució o no complisquen els requisits objectius i subobjectius per a 
acollir-s’hi, se’ls aplicarà el llançament. 

En el quadre següent es mostra el detall facilitat per l’Entitat del nombre 
d’habitatges que es troben en aquesta situació, per províncies. 
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Quadre 33.  Nombre d’immobles afectats per la Resolució de 6 d’abril de 
2017 de la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i 
Regeneració Urbana 

Província Ocupants anteriors a 
juliol de 2015 

Denegada 
subrogació 

Contracte de 
compravenda 

resolt 
Total  

Alacant 323 13 55 391 

Castelló 13 3 11 27 

València 195 25 6 226 

Total 531 41 72 644 

L’anàlisi del contingut de l’esmentada Resolució ha posat de manifest les 
circumstàncies següents que no són equitatives: 

- Es requereix que els habitatges tinguen les condicions d’habitabilitat 
necessàries, la qual cosa podria representar que no siga reparat 
l’habitatge a un inquilí d’un edifici que paga els seus compromisos i 
sempre ha ocupat l’habitatge de manera legal, mentre que li siga 
reparat de manera preferent a un ocupant il·legal, ara en procés de 
legalització. 

- Es permeten les actes de reconeixement de deute i ajornament de 
pagament, la virtualitat efectiva de la qual és nul·la, mentre no 
s’adopte la política de resolució de contractes davant la falta de 
pagament. 

Arguments per a la normalització d’habitatges per falta de pagament 

Una gestió justa, equitativa, raonable i eficaç del parc públic d’habitatges 
de la Generalitat implica la necessitat 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 habitatges, segons es realitzava fins a 2009, 
per les raons següents: 

- Des que l’EIGE es va fer càrrec del parc públic d’habitatge, no s’ha 
instat mai judicialment a la recuperació de les quantitats que es 
deuen per falta de pagament. L’única via d’actuació disciplinària o 
normalitzadora ha sigut la resolució dels contractes i la recuperació 
de la titularitat, per a poder posar-les a disposició d’altres 
demandants d’habitatges. 

- L’ús d’aquests habitatges es converteix en gratuït i permanent per a 
les persones que dicideixen no pagar. Aquesta circumstància 
representa una discriminació respecte a aquelles persones que sí que 
compleixen amb les seues obligacions de pagament o, estant en la 
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llista d’espera, compleixen amb els requisits per a ser adjudicataris 
d’un habitatge. 

- L’actual sistema de bonificacions i de reconeixements de deutes i el 
seu fraccionament en diversos terminis proporciona unes facilitats 
suficients per a atendre el compliment dels contractes. 

- Es produeix un increment de la morositat, ja que s’incentiva a no 
pagar. A més, provoca un efecte de contagi entre els inquilins que sí 
que estan pagant, que s’estén a les despeses de la comunitat de 
veïns, i que comporta la deterioració social i fins i tot física dels 
edificis. 

- L’experiència històrica fins a l’any 2009 –data en la qual es van deixar 
de tramitar els procediments administratius corresponents de 
recuperació de la titularitat davant la falta de pagament– demostra 
que el resultat final no portava el ciutadà al desemparament 
d’habitatge, per trobar-se una alternativa per als inquilins o 
compradors realment insolvents. 

- Aquestes actuacions, juntament amb les pròrrogues tàcites dels 
contractes de lloguer (sense que es revisen les condicions exigibles 
per a l’adjudicació, fet que incompleix l’article 165.1 de l’RPPH), 
representa que l’inquilí senta que l’habitatge en qüestió és seu, quan 
és realment un patrimoni públic amb un fi social. Un objectiu que no 
es pot complir perquè hi ha més de 8.000 persones en les llistes 
d’espera de demandants d’habitatge protegit. 

- L’ús dels habitatges acaba deteriorant-se i desvirtuant-se, en lloc de 
dignificar-se, perquè se li sostreu l’atribut de justícia i funció social, 
inherent a aquests habitatges. 

La dignificació de l’habitatge social s’aconsegueix quan els ciutadans 
demandants i necessitats del dret a un habitatge, per igual, respecte als 
que ja en gaudeixen d’un, donen el valor just a l’habitatge, en el sentit que 
gaudir-ne s’ha de regir per unes normes senzilles però estrictes que, en 
cas d’incomplir-se, comporten la pèrdua de dret d’ús i gaudi. En aquest 
sentit, l’Entitat ha d’exercir de manera efectiva les funcions de gestió, amb 
la finalitat que no es produïsca una discriminació pel que fa a les persones 
que compleixen amb els compromisos o són demandants a l’espera d’un 
habitatge social del parc públic. 

11. Anàlisi dels resultats de l’explotació del parc d’habitatges 

L’Entitat registra els costos directes i indirectes de la gestió i administració 
del parc d’habitatges en el centre de costos “0201.1 Patrimoni”. S’ha 
comprovat que, en els últims tres exercicis, les dades que per a aquest 
centre de costos proporciona el sistema comptable són les que es mostren 
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en les memòries dels comptes anuals, sense que haja sigut objecte 
d’aquest treball revisar la imputació correcta dels costos indirectes. 

S’ha estimat que el 35,5% del cost de personal de l’EIGE de l’exercici 2016 
correspon a empleats dedicats a la gestió del parc d’habitatges, per un 
import estimat de 2.596.000 euros, el que posa de manifest el pes directe 
tan elevat d’aquesta activitat en el conjunt de l’Entitat. 

En el quadre següent es mostra el dèficit corrent d’explotació del parc 
d’habitatges dels tres últims anys, que es dedueix de la comptabilitat 
financera i de costos de l’Entitat com la diferència entre el total dels 
cobraments generats i els costos totals, amb els imports en euros. 

Quadre 34.  Dèficit corrent en l’explotació del parc d’habitatges 

Conceptes 2014 2015 2016 

Cobraments nets totals (quadre 39 de l’apèndix) 7.187.452 6.813.266 4.673.764 

Costos directes de personal -1.749.178 -1.739.527 -1.862.714 

Repartiment costos indirectes -2.226.584 -3.553.226 -2.918.600 

Altres costos  -158.430 -685.987 -257.476 

Total costos en el compte de pèrdues i guanys -4.134.192 -5.978.740 -5.038.790 

Despeses de reparació i conservació -1.462.858 0 0 

Despeses aplicades a les liquidacions d’ingressos -678.290 -437.600 -1.814.020 

Total costos activats tractats com a abonament de despeses -2.141.148 -437.600 -1.814.200 

Costos totals -6.275.340 -6.416.340 -6.852.990 

Total superàvit (+) o dèficit (-) d’explotació 912.112 396.926 -2.179.226 

El Consell de la Generalitat, mitjançant un Acord de 16 de desembre de 
2016, va autoritzar l’aprovació d’un expedient de rescabalament per les 
obligacions contretes al llarg de l’exercici 2015 pels serveis de gestió i 
manteniment del parc d’habitatges prestats per l’EIGE, per una quantia de 
3.150.000 euros, que a 31 de desembre de 2016 figura pendent de 
cobrament per l’Entitat. A més, els pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici 2017 arrepleguen una partida pressupostària en el capítol de 
“Transferències corrents” per import de 4.500.000 euros, la destinació de 
la qual és finançar les despeses d’explotació de l’EIGE. 

Tot seguit s’exposen els arguments pels quals es conclou que la gestió i 
administració del parc d’habitatges presenta un dèficit d’explotació 
estructural, molt més greu que el que mostra el quadre anterior, 
considerant les transferències corrents referides en els dos paràgrafs 
anteriors. La seua única solució és un augment molt significatiu en els 
pressupostos de la Generalitat a mitjà i llarg termini, mitjançant una 
planificació rigorosa i d’acord amb la normativa vigent. 
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- El quadre anterior no inclou el cost de les actuacions ordinàries i, en 
especial, de les extraordinàries per al manteniment i conservació del 
parc d’habitatges, licitats o pendents de licitar, les quanties del qual 
són molt significatives, segons que es detalla en l’apartat 12 de 
l’apèndix. 

- L’antiguitat del parc d’habitatges fa necessari tenir previst un 
pressupost per al compliment de l’LFSH, que preveu la consolidació, 
ampliació i millora del parc d’habitatges. Això implicarà l’assignació 
d’un volum de fons públics en el pressupost de la Generalitat encara 
més elevat i uns majors costos de personal per a gestionar-lo. 

- La necessitat de gestionar administrativament i comptable la 
incorporació als comptes anuals de l’Entitat dels actius, passius, 
ingressos i despeses de la gestió i administració del parc d’habitatges, 
requereix de majors costos de personal o externs. 

- Qualsevol actuació rigorosa i amb garanties d’èxit sobre la totalitat 
del parc d’habitatges en lloguer requereix de majors costos de 
personal o externs, tant si és amb l’objectiu de renovar els contractes 
i comprovar que els inquilins continuen complint els requisits per a 
gaudir de l’habitatge, com si és per a tramitar les actuacions de 
resolució de contractes per falta de pagament, o per a augmentar la 
rotació de les inspeccions, etcètera. Cal tenir en compte que la 
plantilla que gestiona i administra el parc d’habitatges es va reduir 
un 18%, després de l’expedient de regulació d’ocupació aprovat en 
l’any 2012. 

En definitiva, la gestió i administració del parc d’habitatges no atén a 
criteris de racionalitat econòmica, ni tampoc permet complir 
satisfactòriament amb la funció social de l’habitatge en termes d’equitat. 
Per a fer-ho caldrien més recursos econòmics, humans i materials, 
adequadament planificats a mitjà i llarg termini. A més, ha d’existir una 
política efectiva de rotació de lloguers i increment del parc d’habitatges 
que permeta atendre correctament la demanda existent i corregir les 
situacions d’abusos pels inquilins que no compleixen amb les seues 
obligacions de pagament o que ja no reuneixen els requisits per a gaudir 
d’un habitatge social. 

Finalment, interessa destacar que aquest diagnòstic és confirmat en els 
mateixos pressupostos de la Generalitat, segons que es posa de manifest 
en la memòria d’actuació del programa 431.10. 
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12. Actuacions de conservació, manteniment i foment del parc d’habitatges. 
Conflicte d’atribucions i deute generat pendent de liquidar per la 
Generalitat 

Treball realitzat 

- S’han mantingut entrevistes amb el responsable del Servei de 
Promoció i Conservació d’Immobles, s’ha analitzat l’informe de 
gestió de l’exercici 2015, els indicadors d’activitat dels anys 2014 i 
2016 i el procediment escrit de gestió de reparacions. 

- S’ha sol·licitat a la Conselleria competent en matèria d’habitatge la 
confirmació del deute que, per 46.365.816 euros, té amb l’EIGE com a 
conseqüència de distintes operacions derivades del parc 
d’habitatges. 

- El servei jurídic de la Sindicatura de Comptes ha analitzat la 
normativa relativa a l’atribució de competències en matèria de 
manteniment i conservació d’immobles del parc públic. 

Normativa d’aplicació 

La Generalitat té un deure inherent, per la seua condició de propietària del 
parc d’habitatges, de conservar-lo i reparar-lo, conformement amb les lleis 
valencianes sobre l’habitatge i el patrimoni, en concret en l’article 28 de 
l’LHCV i en l’article 10.2 de l’LPGV. En l’any 1988, el Govern valencià va 
decidir que aquest deure competencial fóra atribuït a l’IVHSA 
posteriorment (EIGE) en virtut de l’article 3.2 del DPPH, que estableix que 
s’hi assignen les funcions de mantenir i conservar el parc d’habitatges, les 
quals han de ser complides, liquidades i pagades en nom i representació 
de la Generalitat. 

L’any 2007, l’article 178 de l’RPPH va confirmar l’atribució legal de la 
competència en establir que l’IVHSA tenia l’encàrrec i l’obligació de 
mantenir i conservar el parc d’habitatges i dels immobles que l’integren. 

És important destacar que, segons estableix l’article 127 de l’RREH, la 
proposta de programació per al manteniment, conservació i rehabilitació 
del patrimoni públic d’habitatge correspon, no obstant això, a la direcció 
general competent en matèria d’habitatge. L’article 129 de l’RREH indica 
que les actuacions de rehabilitació, reparació ordinària i manteniment 
gestionades per l’EIGE seran realitzades en les condicions establides en la 
referida programació. 

Conflicte d’atribucions en matèria de conservació i reparació 

Fins al dia 2 de setembre de 2011, els successius reglaments orgànics i 
funcionals de la Conselleria competent en matèria d’habitatge establien 
que la competència de la Generalitat en matèria del parc públic 
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d’habitatge es limitava a fixar-ne les directrius. La seua gestió estava 
atribuïda a l’EIGE, conforme així es disposava en l’article 12.a) del derogat 
Decret 139/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge. No obstant això, a partir de la data esmentada, els 
successius reglaments orgànics i funcionals de la Conselleria n’han 
modificat la redacció, en el sentit d’atribuir als òrgans de la Conselleria la  
gestió i coordinació del patrimoni públic d’habitatge, conformement al 
que actualment disposa l’article 9 del Decret 159/2015, de 18 de setembre, 
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori. 

D’acord amb el que es detalla i analitza en el següent subapartat, des de 
l’any 2015 l’EIGE no està complint amb l’atribució legal obligatòria per la 
qual ha de conservar i reparar el parc d’habitatges, i és la Generalitat que 
exerceix la dita competència. Es considera que la gestió i administració del 
parc públic d’habitatges per la Generalitat, que licita les obres de reparació 
i conservació, no s’ajusta a la normativa vigent, de manera que aquestes 
competències no les pot exercir indistintament la Generalitat o l’EIGE, 
mentre no es modifique el que disposen el Decret 188/1988 i l’RPPH. 

En definitiva, en una activitat tan rellevant com és la gestió del parc públic 
d’habitatges, s’està produint un greu conflicte d’atribucions, la solució del 
qual ordenada l’ha de resoldre la persona titular de la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori, d’acord amb 
l’article 28.i) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern valencià, que 
hi assigna la funció de resoldre els conflictes d’atribucions que sorgisquen 
entre distints òrgans i autoritats de la seua Conselleria. 

Origen i conseqüències del conflicte d’atribucions 

Certament, l’obligació que té l’EIGE de reparar i conservar el parc 
d’habitatges està supeditada, segons estableix l’article 4 del DPPH, als 
crèdits pressupostaris aprovats per a l’exercici econòmic per la 
Generalitat. No obstant això, no consta que la direcció general competent 
en matèria d’habitatge haja aprovat i comunicat a l’EIGE un document de 
programació per a les actuacions de manteniment i conservació del parc 
d’habitatges, segons el que estableix l’article 127 de l’RREH. A pesar d’això, 
a partir de l’any 2012, la Conselleria competent va tornar sistemàticament 
les remeses amb les certificacions de les liquidacions de les reparacions 
efectuades i continuen sense ser aprovades les remeses corresponents a 
reparacions efectuades entre els anys 2005 i 2012, pel fet que cap 
responsable de la dita Conselleria es va fer càrrec d’aprovar-les. 

L’any 2014, la Conselleria comença a formalitzar directament contractes 
menors per a atendre reparacions d’elements comuns, i al gener de 2015 
la dita Conselleria prohibeix verbalment licitar cap reparació a l’Entitat. 
Com a conseqüència d’això, la direcció general de l’EIGE, per mitjà d’un 
escrit de data 27 de gener de 2015, presentat al subsecretari de la 
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Conselleria que tenia assignades les competències en matèria d’habitatge, 
va sol·licitar a l’Advocacia de la Generalitat un pronunciament exprés 
sobre la matèria, el qual mai s’ha produït. Així mateix, al febrer de 2015, 
ordena els seus empleats complir amb les indicacions verbals rebudes de 
la Conselleria, de manera que l’Entitat ja no exerceix la seua competència 
legal des de d’aquella data. 

El manteniment i la conservació ordinària 

Aquesta activitat comporta actuacions de caràcter ordinari, necessàries i 
obligatòries, perquè els habitatges i els elements comuns dels edificis 
estiguen en les condicions legals oportunes. El seu origen pot venir de 
reclamacions dels inquilins o de la necessitat de posar en condicions 
d’habitabilitat habitatges que s’han quedat buits, principalment per a 
adjudicar-los a nous inquilins. 

El personal del Servei de Promoció i Conservació d’Immobles de l’EIGE 
inicia les tramitacions i altes, tant de les reclamacions de reparació com 
de les sol·licituds de reparació d’habitatges que els presenta el Servei de 
Gestió del Parc Públic, i efectua les inspeccions, els informes tècnics, el 
seguiment de les obres i la validació de les factures de les reparacions. 

En els quadres següents es mostra un resum dels imports adjudicats i de 
les altes d’expedients per a aquestes finalitats, durant el període 2013 a 
2016, segons la informació facilitada pel Servei de Promoció i Conservació 
d’Immobles. 

Quadre 35.  Evolució dels imports adjudicats per reparacions ordinàries 

Tipus de reparacions 2013 2014 2015 2016 

Per reclamacions de llogaters 956.745 821.239 535.346 1.262.987 

En habitatges 574.787 457.268 263.117 799.623 

En elements comuns 381.958 363.971 272.229 463.364 

Per a poder adjudicar a nous llogaters 443.311 222.978 1.097.323 2.746.190 

Condicionar l’habitatge 255.131 88.638 1.000.771 2.663.624 

Prevenció d’assalts i ocupacions 188.180 134.340 96.551 82.567 

Manteniment preventiu elements comuns 69.311 426.290 228.273 149.170 

Altres conceptes 197.032 11.057 128.250 4.256 

Total  1.666.399 1.481.564 1.989.192 4.162.603 
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Quadre 36.  Evolució del nombre d’expedients donats d’alta per 
reparacions ordinàries 

Tipus de reparacions 2013 2014 2015 2016 

Per reclamacions de llogaters 1.670 1.736 1.794 2.944 

En habitatges 1.055 1.090 1.125 2.126 

En elements comuns 615 646 669 818 

Per a poder adjudicar a nous llogaters 598 549 468 929 

Condicionar l’habitatge 382 182 200 621 

Prevenció d’assalts i ocupacions 216 367 268 308 

Manteniment preventiu elements comuns 22 10 8 4 

Total 2.290 2.295 2.270 3.877 

Com es posa de manifest en els quadres anteriors, l’any 2016 es van 
començar a dedicar majors fons públics per a aquestes actuacions, com a 
conseqüència de l’increment dels imports destinats a aquest efecte en els 
pressupostos de la Generalitat i del nombre de reclamacions rebudes. En 
aquest sentit, un detall de les licitacions realitzades per la Generalitat des 
de l’any 2015 fins a la data d’aquest Informe, per a l’execució d’aquestes 
actuacions ordinàries, és el següent. 

Quadre 37.  Licitacions realitzades per la Generalitat per a realitzar obres 
ordinàries sobre el parc d’habitatges 

Conceptes Plecs Licitac. Adjudic. Formal. Import 

5 contractes. Cobertura 2016-2017 
Tota la Comunitat 04/2015 07/2015 01/2016 02/2016 4.500.000 

2 contractes. Cobertura 2017-2018. 
Província de València 10/2016 01/2017 05/2017 06/2017 3.700.000 

2 contractes. Cobertura 2017-2018. 
Província d’Alacant 03/2017 06/2017 - - 4.000.000 

En relació amb les dades arreplegades en el quadre anterior, interessa 
posar de manifest les circumstàncies següents: 

- S’han incrementat els imports licitats, a fi d’afrontar el problema de 
l’elevat nombre d’habitatges buits sense reparar, per la qual cosa les 
quanties tenen un cert component d’extraordinàries. 

- El temps per a la tramitació dels expedients de contractació està sent 
elevat, fet que condiciona l’eficàcia de les actuacions. 

El personal del Servei de Promoció i Conservació d’Immobles de l’EIGE, no 
obstant això, elabora la proposta de plecs i bases de preus d’aquests 
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expedients licitats per la Generalitat i exerceix les funcions de direcció 
d’obra, per a la qual cosa subscriu els informes tècnics i les certificacions 
d’obra corresponents. 

Els informes interns del Servei de Promoció i Conservació d’Immobles 
posen de manifest que, des de l’1 de juliol de 2015 fins al 21 de juny de 
2017, s’han reparat tan sols 373 habitatges, i hi ha en execució o valoració 
212 més i pendents de reparar, uns altres 351. 

Segons que es posa de manifest en l’apartat 10 d’aquest apèndix, a 31 de 
març de 2017 hi havia, almenys, 1.500 habitatges sobre els quals serà 
necessari realitzar obres de reparació per a poder posar-los a disposició 
dels demandants d’habitatges. Entre aquests es preveuen també les 
reparacions que eventualment podrien requerir els 618 habitatges ocupats 
la titularitat dels quals està previst regularitzar. 

El ritme d’aquestes actuacions no és eficaç, a causa de la dilació dels 
procediments d’adjudicacions realitzats per la Generalitat, als encara 
insuficients fons consignats a l’efecte, així com a la falta de mitjans 
humans suficients per a fer la gestió tècnica de la tramitació d’aquest 
nombre tan elevat de reparacions d’habitatges.  

El manteniment i la conservació extraordinària 

Les activitats extraordinàries de manteniment i conservació es 
classifiquen en àrees de rehabilitació i regeneració urbanes (ARRUS), plans 
d’intervenció sostenibles (PINS), plans d’intervenció urgent (PIUS), 
enderrocaments i edificació de nous habitatges públics sobre sòl de 
titularitat de la Generalitat. 

Pel que fa als ARRUS, en l’apartat 17 d’aquest apèndix en 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. 

Pel que fa als PINS i als PIUS, es tracta d’actuacions sobre elements 
comuns en 20 grups o edificis, amb un pressupost estimat almenys de 
2.600.000 euros anuals, també en tramitació i pendent de licitació. 

Pel que fa als enderrocaments, els pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici 2017 tenen prevista una quantia de 400.000 euros per a un grup 
d’habitatges, alhora que s’està tramitant i estudiant l’enderrocament 
d’altres grups d’habitatges, amb un cost estimat de 750.000 euros. 

En aquest sentit, és necessari destacar l’existència d’informes tècnics i 
propostes d’actuació de l’EIGE cap a la Conselleria competent, en què 
s’informe de l’estat de deterioració constructiva i la necessitat d’una 
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actuació global urgent en un barri d’Alacant amb 524 habitatges i 22 locals 
del parc públic, edificats en l’any 1952, amb un pressupost superior als 40 
milions d’euros. 

Pel que fa a l’edificació de nous habitatges públics sobre sòl de titularitat 
de la Generalitat, no hi ha actuacions previstes ni programades, a pesar 
dels elevats fons públics estatals que a l’efecte es van posar a disposició 
de la Comunitat, segons s’indica en l’apartat 17 d’aquest apèndix. 

Qualsevol decisió d’edificar nous habitatges públics sobre sòl de titularitat 
de la Generalitat o d’emprendre actuacions extraordinàries en grups 
d’habitatges molt deteriorats, requereix d’uns fons públics elevats en el 
pressupost de despeses de la Generalitat, dels quals no es té constància 
que hagen sigut programats. 

Saldos que cal cobrar a la Conselleria competent en matèria d’habitatge 

De l’import de 125.858.090 euros corresponent a l’apartat “Clients 
empreses del grup i associades” de l’actiu corrent del balanç de l’EIGE a 31 
de desembre de 2016, una quantia de 46.365.816 euros correspon a deute 
de la Conselleria amb l’Entitat, per les operacions derivades de la gestió 
del parc, segons el detall següent per conceptes i dates. 

Quadre 38.  Composició del deute de la Conselleria competent en 
matèria d’habitatge, per la gestió del parc d’habitatges 

Concepte Import 

2001. Préstec derivat del Patronat Públic d’Habitatge d’Alacant  5.739.666 

Anys 2005 a 2011. Reparacions liquidades no tornades per la Conselleria 34.087.585 

Anys 2012 a 2014. Reparacions liquidades, tornades per la Conselleria 3.388.565 

Expedient d’enriquiment injust de desembre de 2016 3.150.000 

Total pendent de pagament a l’EIGE per la Generalitat 46.365.816 

A fi de comprovar la correcció d’aquests saldos a cobrar, s’ha sol·licitat a 
la Conselleria que els confirme, sense que s’haja rebut resposta. 

En l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes referit a 
l’exercici 2008 es va posar de manifest que la Conselleria competent 
confirmava haver rebut liquidacions fins al 31 de desembre de 2008, per 
un import de 35.002.429 euros, però no les havia registrades per falta de 
consignació pressupostària. 

L’any 2001, la Generalitat es va subrogar en les obligacions que tenia el 
Patronat Provincial de l’Habitatge d’Alacant, en acceptar la cessió gratuïta 
de tots els seus béns i drets, els quals es van integrar en el patrimoni de 
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promoció pública per a ser gestionats per l’EIGE.6 Entre aquestes 
obligacions es trobava un préstec de l’EIGE a l’extint Patronat per a la 
Construcció del Pla d’Actuació dels Mil Habitatges d’Alacant, que la 
Generalitat encara no ha liquidat a l’Entitat, a pesar de la seua elevada 
antiguitat, per la qual cosa es recomana que es compense amb les remeses 
liquidades de les recaptacions del parc d’habitatges. 

13. Anàlisi de la recaptació i aplicació dels rendiments econòmics del parc 
d’habitatges 

Treball realitzat 

- S’han analitzat les liquidacions presentades a la Conselleria 
competent dels últims tres exercicis, i s’ha analitzat la facturació pels 
ingressos corrents meritats en l’exercici 2016. 

- S’ha revisat la concordança dels rebuts emesos als inquilins 
corresponents al mes de març de 2017 amb la informació que figura 
en la base de dades de gestió del parc d’habitatges. 

- S’ha revisat si la comptabilització de la recaptació realitzada per 
l’Entitat s’ajusta a la normativa comptable. 

- S’ha sol·licitat a la Conselleria confirmació del saldo al seu favor, que 
resulta de la comptabilització de les liquidacions de les recaptacions 
del parc d’habitatges per 30.336.840 euros. 

Normativa d’aplicació 

Els rendiments econòmics derivats del parc públic s’han d’afectar a la seua 
pròpia activitat, en aplicació del que es disposa en l’article 4 del DPPH i en 
l’article 170 de l’RPPH, de la manera següent: 

- Dins dels crèdits pressupostaris aprovats per a l’exercici econòmic 
per la Generalitat, s’afecten al compliment de les obligacions de 
tramitació, reparació i conservació, així com de qualsevol altra 
resultat de la gestió del patrimoni públic de l’habitatge. 

- Els ingressos obtinguts per la denominada cartera cedida, 
corresponent a determinats contractes de compravenda d’immobles 
del parc d’habitatges, els drets de crèdit dels quals van ser cobrats 
anticipadament per la Generalitat en octubre de 1988 mitjançant un 
préstec sindicat, estan especialment afectats al compliment de 

                                                
6 Decret 104/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual s’accepta la cessió gratuïta a la 

Generalitat Valenciana dels béns, drets i obligacions que integren el Patronat Provincial de 
l’Habitatge d’Alacant. 
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l’obligació de reemborsar el préstec esmentat, que va finalitzar  en el 
mes de març de 2017.7 

- Els recursos econòmics sobrants després de complir les obligacions 
referides en els dos punts anteriors poden ser destinats, si així ho 
autoritza el Consell de la Generalitat Valenciana, a incrementar el 
patrimoni públic de l'habitatge, en nom i representació de la 
Generalitat. 

És important destacar que des que l’EIGE gestiona i administra el parc 
públic, no han existit mai recursos sobrants, de manera que l’EIGE no ha 
emprés cap actuació per a incrementar el parc públic amb aquests 
recursos. Al contrari, el model de gestió ha sigut sempre deficitari, 
especialment en els anys en què l’Entitat va emprendre importants obres 
de manteniment i reparació molt per damunt dels crèdits consignats en 
els pressupostos de la Generalitat, com a conseqüència d’un parc públic 
transferit per l’Estat i construït en èpoques de desenvolupament. 

A partir de l’any 2009, quan el pressupost de la Generalitat va deixar 
d’incloure les partides pressupostàries necessàries per a subvencionar els 
costos principals de l’activitat ordinària (reparacions, manteniment i 
pagament de l’IBI), el dèficit d’explotació ha hagut de ser afrontat per 
l’EIGE, utilitzant els ingressos recaptats del parc d’habitatges. 

A pesar d’aquest fet, s’ha comprovat que en els pressupostos d’ingressos 
de la Generalitat dels anys 2015 a 2017 –en concret, en el centre gestor de 
la direcció general competent en matèria d’habitatge– figura un import de 
7.000.000 d’euros com a renda d’immobles derivats del lloguer 
d’habitatges, que no ha tingut execució pressupostària en 2015 i 2016. 

Segons es detalla en l’apartat 11 d’aquest apèndix, part d’aquest dèficit 
d’explotació continua pendent de ser regularitzat. 

Anàlisi de les liquidacions presentades a la Generalitat 

La Direcció General de l’EIGE sempre ha tramés amb caràcter trimestral a 
la Conselleria competent un ampli detall amb la liquidació i aplicació dels 
recursos econòmics recaptats. 

Interessa destacar que no hi ha constància que els òrgans competents de 
la Conselleria –a la qual la normativa vigent té assignada la supervisió de 
la gestió del parc d’habitatges– hagen revisat aquestes liquidacions en les 
dependències de l’EIGE, ni que hagen emés cap document sobre 
l’acceptació o conformitat expressa i formal d’aquestes liquidacions, fent 
desistiment de funcions. En aquest sentit, la Conselleria esmentada 
tampoc ha contestat a la Sindicatura de Comptes l’escrit en què s’hi 

                                                
7  Nota 33.e) de la memòria dels comptes anuals de l’EIGE de l’exercici 2016. 



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

106 

sol·licitava que confirmara els imports de les liquidacions que figuren en 
la comptabilitat de l’Entitat. 

S’ha posat de manifest que, almenys entre els anys 2012 a 2015, l’Entitat 
no va complir amb l’obligació d’afectar els ingressos del parc d’habitatges 
únicament a aquesta activitat, i que en canvi va utilitzar la major part dels 
ingressos obtinguts per a atendre, indistintament, el conjunt de despeses 
derivades de totes les activitats que desenvolupa l’Entitat, com a 
conseqüència de les greus tensions de liquiditat que experimenta. 

En l’any 2015 la direcció general de l’Entitat va corregir aquesta 
circumstància i es va comprovar que en l’any 2016 tots els ingressos 
recaptats van ser dipositats en comptes bancaris específics, la disposició 
dels quals és solament per a atendre les despeses directes del parc 
d’habitatges. 

Tot seguit es mostra un resum per conceptes de les liquidacions dels 
ingressos recaptats presentades a la Conselleria, corresponent als últims 
tres anys, amb les xifres expressades en euros. 

Quadre 39.  Liquidacions de la recaptació d’ingressos. Moviments 
bancaris 

Conceptes 2014 2015 2016 

Saldo en els comptes bancaris afectades, a l’inici de l’any 561.266 175.614 341.045 

Rebuts remesos als bancs i cobraments no domiciliats 16.901.203 15.515.591 14.187.748 

Impagats i devolucions -6.618.981 -6.369.723 -6.390.878 

Entrades d’efectiu 10.282.222 9.145.868 7.796.870 

Atendre al pagament de la cartera cedida -3.094.770 -2.332.602 -3.123.106 

Entrades d’efectiu 7.187.452 6.813.266 4.673.764 

Fons utilitzats per l’EIGE, indistintament -7.341.934 -6.503.150 0 

Pagament de l’IBI 2016 i de reparacions d’exercicis anteriors 0 0 -2.417.421 

Altres conceptes -231.170 -144.685 43.885 

Eixides d’efectiu -7.573.104 -6.647.835 -2.373.536 

Saldo en els comptes bancaris afectats, al final de l’any 175.614 341.045 2.641.273 

El quadre anterior posa de manifest una elevada morositat, les causes de 
la qual s’indiquen en l’apartat 9 de l’apèndix 1 de l’Informe i han 
d’analitzar-se tenint en compte les circumstàncies següents: 

- Per a les persones que tenen rebuts impagats i/o que tenen signada 
una acta de reconeixement de deute vençut, amb ajornament i 
fraccionament del pagament en quantitats mensuals, l’Entitat 
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tramet mensualment als bancs, junt amb el venciment corrent, el 
rebut més antic i la quota ajornada en les esmentades actes. 

- Les comprovacions realitzades han posat de manifest que la 
facturació corrent, és a dir, les rendes meritades en 2016 pels 
contractes d’arrendament i per les quotes d’amortització i interessos 
vençuts en el dit any en els contractes de compravenda, representa 
el 76% de l’import dels rebuts remesos als bancs, per 10.763.552 
euros, mentre que el 24% restant, per 3.424.195 euros, correspon a les 
operacions vençudes referides en el paràgraf anterior. 

La disminució experimentada en les entrades d’efectiu pels rebuts 
tramesos als bancs i cobraments no domiciliats és deguda al venciment 
de contractes de compravenda i a la política de bonificacions en les rendes 
dels habitatges en lloguer. 

El treball realitzat ha posat de manifest, així mateix, les circumstàncies 
següents: 

- S’ha comprovat que l’Entitat té pendent d’esmenar les devolucions i 
rebutjos que es produeixen a l’hora d’emetre les remeses bancàries, 
com a conseqüència d’errors en els números de comptes bancaris. 
Aquests errors afecten aproximadament el 2% dels contractes i s’ha 
d’evitar que a determinats llogaters o compradors no se’ls facture els 
imports deguts. 

- En data de 19 de juny de 2017, hi ha 1.493 contractes en vigor sense 
compte bancari domiciliat, el pagament del qual únicament és 
possible per finestreta, dels qual 997 corresponen a la província 
d’Alacant, 343 a la de València i 153 a la de Castelló. 

Comptabilització de la recaptació 

En l’apartat 14 d’aquest apèndix s’analitza i conclou sobre la incorrecta 
comptabilització de les operacions relatives al parc públic, entre les quals 
s’inclouen els ingressos recaptats. 

L’Entitat no té registrat en el seu actiu els immobles del parc d’habitatges 
en arrendament, ni els deutes vençuts o pendents de venciment dels 
compradors d’habitatges, de manera que els ingressos recaptats no són 
comptabilitzats en el compte de pèrdues i guanys, ni aplicats a cancel·lar 
els dits actius, respectivament. 

Segons es mostra en la nota 33.c) de la memòria dels comptes anuals de 
l’exercici 2016, els ingressos recaptats pel parc d’habitatges s’anoten com 
un deute a curt termini amb la Generalitat, independentment de la 
destinació que tinga l’esmentada liquiditat, que, a 31 de desembre de 2016, 
té un import acumulat de 30.336.840 euros. En conseqüència, aquests 
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ingressos no han sigut registrats en cap compte de pèrdues i guanys, ni 
liquidats en cap pressupost d’ingressos públic. 

A fi de comprovar la correcció d’aquest saldo a pagar, s’ha sol·licitat que 
la conselleria competent en matèria d’habitatge el confirme, sense que 
s’haja rebut resposta. Al seu torn s’ha estimat que l’import dels ingressos 
per arrendament d’immobles del parc d’habitatges, meritats en l’exercici 
2016, que haurien de figurar en el compte de pèrdues i guanys del dit 
exercici, és de 6.631.963 euros. 

En l’apèndix 3 de l’Informe, relatiu a les recomanacions no ateses dels 
informes de fiscalització d’exercicis anteriors, se n’inclou una relativa a la 
liquidació ordenada d’aquesta quantia amb la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Publiques i Vertebració del Territori, derivades de la gestió del 
patrimoni públic d’habitatges de la Generalitat, mitjançant la 
compensació de saldos. 

14. La valoració i el registre comptable del parc d’habitatges i les seues 
operacions 

Normativa d’aplicació 

La disposició addicional tercera de l’LPGV estableix que la competència i 
obligació d’inventariar i valorar aquests béns és de la Conselleria 
competent en matèria d’habitatge, segons les instruccions rebudes per la 
Direcció General de Patrimoni. Aquesta obligació està també prevista en 
l’article 127.2 del RREH, en el sentit que el dit inventari ha de ser supervisat 
per la Conselleria competent, però elaborat per l’EIGE. 

No consta que l’Entitat haja rebut cap instrucció de la Direcció General de 
Patrimoni o de la Conselleria sobre la manera de valorar i inventariar els 
béns del parc públic d’habitatges, per la qual cosa no s’està complint amb 
allò que s’ha previst en la dita disposició addicional tercera. En aquest 
sentit, la base de dades de gestió del parc d’habitatges, no representa un 
inventari valorat en els termes previstos per les normatives de patrimoni 
i comptable. 

Comptabilització dels béns i drets del parc públic d’habitatges 

L’Entitat no ha comptabilitzat mai en el seu actiu el valor dels béns 
immobles del parc públic d’habitatge, des que la seua gestió hi va ser 
atribuïda l’any 1988, per la qual cosa no els ha valorat mai. Tampoc consta 
que aquests béns immobles estiguen valorats i comptabilitzats en l’actiu 
del balanç del Compte General de l’Administració de la Generalitat. 

El concepte primer d’imatge fidel del marc conceptual del Pla General de 
Comptabilitat estableix que en la comptabilització de les operacions 
caldrà ajustar-se a la seua realitat econòmica i no sols a la seua forma 
jurídica. Per la seua banda, en el concepte segon es defineixen els actius 
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com a béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’Entitat, 
resultants de successos passats, dels quals és probable que l’Entitat 
obtinga en el futur rendiments econòmics o un potencial de servei. 

D’acord amb la realitat econòmica de la gestió i administració per l’EIGE 
dels béns del parc d’habitatges, es compleix la definició d’actiu referida en 
el paràgraf anterior, pels següents fets que mostra aquesta fiscalització: 

- Les funcions d’inspecció, normalització, adjudicació, gestió, i 
reparació, que es desenvolupen des de fa quasi trenta anys, mostren 
l’existència d’un control econòmic total sobre aquests béns. 

- En els contractes d’arrendament figura l’Entitat com a arrendador 
dels béns. 

- L’Entitat percep rendiments econòmics per aquests béns que són 
utilitzats per a la seua gestió ordinària, atés que la normativa vigent 
permet incorporar-los al patrimoni, independentment que s’informe 
sobre aquests rendiments a la Conselleria competent. 

- L’anàlisi realitzada sobre la normativa d’aplicació posa de manifest 
que l’atribució de totes les funcions de gestió i administració sobre 
uns béns –sense que signifique la constitució de drets reals sobre 
aquests béns– és jurídicament una adscripció. En conseqüència, 
l’any 1988, l’IVHSA, actualment EIGE, va rebre en adscripció el parc 
d’habitatge pertanyent a la Generalitat com un supòsit atípic 
d’adscripció d’un bé patrimonial, ja que no està previst 
expressament en l’article 32 de l’LPGV. Quan l’EIGE va passar a ser 
una entitat de dret públic, l’any 2013, aquesta adscripció ha passat a 
ser típica, ja que  està perfectament regulada en l’esmentat precepte 
legal. 

- Atés que l’activitat dirigida a possibilitar el dret a un habitatge 
assequible, digne i adequat es considera com un servei d’interés 
general, segons l’article 3.1 de l’LFSH, la destinació del parc 
d’habitatges no és tant obtenir rendes o plusvàlues, com usar-lo en 
la prestació d’un servei públic, per la qual cosa hauria de ser 
comptabilitzat en l’epígraf d’immobilitzat material. 

D’altra banda, el marc conceptual del Pla General de Comptabilitat 
estableix que un actiu no pot ser comptabilitzat si no disposa d’un valor 
fiable. En aquest sentit, es conclou que tots els béns que integren el 
patrimoni públic de l’habitatge poden ser valorats fiablement, per 
mètodes distints. 

Com que era fàcil de fer, s’ha pogut estimar la valoració dels habitatges 
arrendats o per a arrendar, encara que no es disposa del preu d’adquisició 
o dels cost de producció d’aquests habitatges, hi ha un valor raonable 
específic, senzill de calcular. En aquest context, com que es tracta 
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d’habitatges protegits de promoció pública, els preus màxims de venda i 
les rendes estan fixats per la normativa sobre l’habitatge, el qual 
constitueix un valor fiable. 

Tot seguit es detalla el resultat de les estimacions realitzades per la 
Sindicatura de Comptes, comparant les dues hipòtesis plantejades, 
juntament amb el resultat d’aplicar a tots els habitatges el preu bàsic o 
mòdul bàsic estatal de 758 €/m2 útil, com un altre valor de referència. 

Quadre 40. Estimació del valor dels habitatges per a arrendament 

Província Nombre 
d’habitatges 

Valoració a preus màxims 
de venda Valoració a 

758 €/m2 útil 
Valor 1 Valor 2 

Alacant 3.306 84.328.939 105.334.623 159.523.177 

Castelló 528 14.162.304 17.690.024 26.637.598 

València 4.444 116.386.628 145.377.633 229.159.894 

Total 8.278 214.877.872 268.402.280 415.320.669 

Per a calcular els valors 1 i 2 s’ha multiplicat, en cada un dels immobles, 
el mòdul bàsic estatal pels coeficients que la normativa estableix, en 
funció de la ubicació de l’habitatge. 

En el valor 1, s’han aplicat els coeficients d’antiguitat, conservació i 
corrector, sota la hipòtesi que tots els habitatges tenen una antiguitat 
entre seixanta i seixanta-quatre anys amb categoria inferior, el seu estat 
de conservació és regular i la situació del barri i condicions de l’estat 
general de l’edifici en relació amb la tipologia i situació funcional, és també 
regular. 

En el valor 2 s’ha suposat que tots els habitatges tenen una antiguitat entre 
seixanta i seixanta-quatre anys, amb categoria estàndard, el seu estat de 
conservació és normal i la situació del barri i condicions de l’estat general 
de l’edifici en relació amb la tipologia i situació funcional és deficient. 

S’han elegit aquests dos supòsits a fi d’acotar la valoració entre un màxim 
i un mínim raonables, de manera que es permeta realitzar una estimació 
dins d’un rang realista. 

La base de dades de gestió del parc públic no té definits aquests coeficients 
d’antiguitat, conservació i correcció que hi correspondrien, per a la 
totalitat dels habitatges arrendats o per a arrendar, segons el que estableix 
la disposició addicional novena de l’RHPP, i per això no permet conéixer 
en tot moment el preu de venda màxim legal. 
  



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

111 

15. Tributs locals dels immobles del parc públic 

Anàlisi de la normativa 

L’article 20 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans 
(LAU) estableix com a norma general que l’arrendador d’un immoble ha 
de pagar els tributs que el graven, encara que permet que es pacte que 
vagen a càrrec de l’arrendatari, sempre que conste per escrit i se’n 
determine l’import anual en la data del contracte, sense que aquest pacte 
afecte l’Administració. 

La normativa estatal i autonòmica sobre l’habitatge protegit, però, sempre 
ha establit que l’Administració Pública té l’obligació de repercutir l’IBI als 
arrendataris, conformement a l’article 63 de l’LRHL. En aquest context, en 
l’article 165.3 de l’RPPH es disposa que l’impost esmentat i la taxa de 
recollida de residus sòlids vagen a compte de l’arrendatari. 

S’ha comprovat que l’EIGE no compleix amb les normes estatals i 
autonòmiques referides en els paràgrafs anteriors, atés que mai ha 
repercutit l’IBI als arrendataris. L’Entitat ha assumit el pagament d’aquest 
impost, encara que constitueix una obligació de la qual ha de respondre 
l’arrendatari mentre el contracte estiga vigent, i el caràcter periòdic de la 
qual comporta que necessàriament s’assimile a l’efecte a l’obligació també 
periòdica de pagament de la renda. 

L’Entitat ha tramés en octubre de 2016 un escrit a tots els ajuntaments 
amb habitatges del parc públic en què els sol·licita que els seus plens 
modifiquen les ordenances fiscals perquè reconeguen una bonificació del 
50% en la quota íntegra d’aquest impost, en virtut del que estableix 
l’article 73.2 de l’LRHL, que estableix una bonificació potestativa aplicable 
als habitatges de protecció oficial i als que hi siguen equiparables 
conformement amb la normativa de la comunitat autònoma respectiva. 

Impagament dels tributs locals i absència de registre comptable 

La Conselleria competent en matèria d’habitatge tenia assignada una 
subvenció d’explotació anual a l’EIGE, fins a l’exercici 2009, per nodrir de 
fons l’Entitat amb els quals atendre el pagament de l’IBI. La desaparició 
d’aquesta subvenció va portar l’Entitat a prendre la decisió de no atendre 
el pagament de l’IBI. 

Aquesta situació ha continuat així des de l’any 2009 fins al 2015, moment 
a partir del qual es va prendre la decisió de tornar a la legalitat i atendre 
el pagament de tots els rebuts de l’exercici 2016 i posteriors, així com 
estudiar la regularització i fraccionament del pagament dels rebuts 
impagats acumulats durant set anys. 

L’Entitat no ha recollit mai en la seua comptabilitat aquestes quanties, 
sense que s’hagen imputat les despeses al compte de pèrdues i guanys i 
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sense que figure el deute amb les entitats locals en el seu passiu del 
balanç, fet que incompleix el que disposa la normativa comptable 
d’aplicació. Pel que fa a això, es recorda que l’EIGE hauria d’haver portat 
un control adequat d’aquests tributs, comptabilitzant, almenys, l’actiu 
corresponent amb la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori i el passiu amb les administracions públiques, 
igual com l’Entitat ha comptabilitzat les reparacions d’habitatges, encara 
que aquestes no estigueren pagades. 

En data de 31 de desembre de 2016, l’Entitat ha canviat el criteri de 
comptabilització, de manera que els tributs meritats de l’exercici 2016, 
encara que no s’hagen pagat, figuren registrats com un saldo que cal 
cobrar a la Conselleria, en el compte “Gestió de patrimoni-suplits 
corrents”, per un import d’1.291.703 euros. 

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. 

Comprovacions i fraccionament 

Des de l’any 2015 l’Entitat ha començat a comparar els deutes comunicats 
pels municipis amb els seus registres del parc d’habitatges per a 
determinar la correcció de les quanties i la seua procedència, ja que, com 
que la Generalitat és tributari obligatori, alguns rebuts no els havia de 
pagar l’EIGE, perquè no és el subjecte passiu de l’impost. 

L’article 63.1 de l’LRHL disposa que són subjectes passius de l’IBI, a títol de 
contribuents, els qui ostenten la titularitat del dret que, en cada cas, siga 
constitutiu del fet imposable d’aquest impost, fonamentalment el dret de 
propietat, segons es preveu en l’article 61.1 de l’LRHL. Per tant, és 
imprescindible que l’EIGE assumisca el pagament, exclusivament, dels 
supòsits en què es produïsca aquesta circumstància. 

És possible que en la majoria dels casos, el subjecte passiu siga la 
Generalitat, que és a qui correspondrà pagar l’impost. En aquest context, 
l’Entitat ha d’aclarir qui exerceix la titularitat cadastral en aquests 
supòsits i promoure totes les actuacions que calga en la Direcció General 
del Cadastre perquè s’identifique de manera correcta qui té la condició de 
subjecte passiu de l’IBI. 

Es té constància que durant l’últim trimestre de 2016 i el primer de 2017, 
l’Entitat ha sol·licitat i obtingut l’ajornament dels tributs impagats en cinc 
municipis de la província de València i en tots els municipis de la 
província d’Alacant (la recaptació en via executiva dels quals és 
gestionada per l’entitat SUMA Gestió Tributària, dependent de la 
Diputació d’Alacant). 
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Pel que fa als supòsits anteriors, l’EIGE ha de determinar tots aquells 
deutes tributaris que, en el seu cas, hagen prescrit, d’acord amb l’article 
66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, perquè no 
tindria l’obligació d’afrontar el pagament d’aquests deutes en cap cas. 

En el quadre següent es mostra un resum dels ajornaments obtinguts per 
entitats locals i conceptes, amb les xifres expressades en euros. 

Quadre 41. Tributs amb comprovació i fraccionament de pagament 

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 

El deute a SUMA ha sigut fraccionat en pagaments mensuals durant 
aproximadament set anys, a raó d’un milió d’euros l’any entre els anys 
2017 i 2023, mentre que el deute a la resta de municipis ha sigut fraccionat 
en un termini màxim de dos anys. A més d’aquests municipis, ja s’ha 
confrontat i sol·licitat –però encara no s’ha obtingut– l’acord de 
fraccionament en tres municipis més de la província de València, el 
principal pendent de pagament del qual comunicat per EIGE ascendeix a 
2.133.861 euros. Així mateix, hi ha 61 municipis més de les províncies de 
Castelló i València que acumulen un principal de deute impagat de 
2.586.243 euros, encara pendent de ser revisada. 

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 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 

16. Revisió de les fiances 

La disposició addicional tercera de la LAU indica que les comunitats 
autònomes poden establir l’obligació que els arrendadors de finques 
urbanes depositen l’import de la fiança regulada en l’article 36.1 d’aquesta 
norma. En aquest sentit, els articles 17 i 19 de l’LHCV estableixen 
l’obligatorietat de prestar fiança a la formalització del contracte 
d’arrendament sobre habitatges. 
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L’article 27 de l’LHCV regula el Registre de la Generalitat de Fiances 
d’Arrendaments Urbans, la gestió i control dels quals porta a terme en 
l’actualitat l’Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT), de 
manera que s’ha sol·licitat la informació de les fiances prestades que es 
troben en vigor, en les quals figure l’EIGE com a arrendador. S’ha comparat 
la relació tramesa pel dit organisme amb la base de dades de gestió del 
parc d’habitatges, fet que que ha posat de manifest que, tot i que el parc 
d’habitatge gestiona 6.964 habitatges arrendats amb contractes en vigor, 
entre els fitxers de l’IVAT i de l’EIGE tan sols hi ha 3.657 persones 
coincidents, en les quals solament 1.121 també és coincident l’import de 
la fiança. 

S’ha comprovat que el control de les fiances és insuficient, atés que no es 
pot obtenir de manera automàtica una relació completa i anual de les 
fiances retornades i de les decomissades, amb indicació de les seues 
dades, entre les quals cal destacar l’entitat de crèdit a través de la qual es 
produeix el moviment. 

17. Pla estatal de foment del Lloguer d’habitatges, la rehabilitació d’edificis 
i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016 

Treball realitzat 

- S’ha analitzat el contingut del conveni de col·laboració per a 
l’execució d’aquest pla. 

- S’han analitzat les línies pressupostàries que s’han inclòs en els 
pressupostos de la Generalitat per als exercicis 2015 a 2017 i s’han 
revisat el contingut dels anuncis de licitació i adjudicació que ha 
realitzat la Conselleria competent en matèria d’habitatge; tot això en 
relació amb el Pla Estatal esmentat. 

Normativa d’aplicació 

L’últim pla d’habitatge aprovat per la Generalitat es correspon al que es 
recull en el Decret 66/2009, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el 
Pla Autonòmic d’Habitatge de la Comunitat Valenciana 2009-2012. En el 
Reial Decret 233/2013, de 5 d’abril, es va aprovar un Pla Estatal de foment 
del lloguer d’habitatges, la rehabilitació d’edificis i la regeneració i 
renovació urbanes 2013.2016 (Pla Estatal), prorrogat per a l’any 2017, 
mitjançant el Reial Decret 637/2016, de 9 de desembre. 

L’Estat i la Generalitat van subscriure, el 14 d’octubre de 2014, un conveni 
de col·laboració per executar el Pla Estatal esmentat i a la Comunitat 
Valenciana hi va correspondre un 11,4% dels fons estatals per a 
subvencions del Pla, per un import màxim de 91.788.240 euros, 
condicionat, en alguns programes, al fet que la Generalitat realitzara una 
inversió de 27.536.472 euros. 
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Tot seguit es mostra un resum de la programació inicial convinguda per 
als anys 2014 a 2016, en els quatre programes que concentren el 97% dels 
compromisos adquirits per l’Estat, amb les xifres expressades en euros. 

Quadre 42. Programació inicial del Pla Estatal 

Destinació del programa 
Estat 

Total 
Comunitat 

Compromisos 
totals 
màxims Inicial Addicional Total 

3 Parc públic - 19.166.472 19.166.472 19.166.472 38.332.944 

4 Rehabilitació d’edificis 35.621.768 - 35.621.768 - 35.621.768 

5 Regeneració urbana 9.630.000 8.370.000 18.000.000 8.370.000 26.370.000 

2 Lloguer habitatge 16.000.000 - 16.000.000 - 16.000.000 

Total 61.251.768 27.536.472 88.788.240 27.536.472 116.324.713 

Programa 3 Foment del parc públic d’habitatge en lloguer 

L’objecte és fomentar la creació d’un parc públic d’habitatge protegit per a 
lloguer sobre sòls o edificis de titularitat pública. Les ajudes preveuen un 
màxim de 250 euros per metre quadrat útil de l’habitatge, fins al 30% del 
cost de l’edificació, amb un màxim de 22.500 euros per habitatge. 

S’ha comprovat que la Generalitat no ha destinat fons públics a aquest 
programa en els seus pressupostos de despeses dels exercicis 2015, 2016 i 
2017, mentre que sí que ha destinat els fons públics convinguts a la resta 
de programes, conformement al que es detalla en el subapartat següent. 
En aquest sentit, el contingut del conveni per a garantir l’execució de la 
pròrroga del Pla Estatal durant l’exercici 2017, subscrit per l’Estat i la 
Generalitat el 28 de juliol de 2017, posa de manifest l’absència de 
compromisos de finançament estatal i autonòmica en el programa de 
foment del parc públic d’habitatge en lloguer. 

Resta de programes 

En els pressupostos definitius de la Generalitat per a l’exercici 2016, 
s’inclou una transferència finalista de l’Estat derivada del Pla Estatal per 
import de 36.738.320 euros, associada a uns crèdits del pressupost de 
despeses de la Generalitat de 34.643.640 euros, la destinació dels quals és 
el lloguer d’habitatges, la rehabilitació d’edificis i la regeneració urbanes. 

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. 
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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. 

18. Observacions addicionals del control formal 

L’Entitat, per la seua condició de societat dominant d’un grup de societats, 
està inicialment subjecta a l’obligació de formular comptes anuals 
consolidats, d’acord amb el que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. 
Això no obstant, en la nota 11 de la memòria dels comptes anuals s’indica 
que aquestes no es presenten, ja que les participacions posseeixen un 
interés poc significatiu, individual i en el seu conjunt, conforme al que es 
permet en l’article 43 del Codi de Comerç. 

A més de la conclusió que posa de manifest l’apartat 5 de l’Informe, cal 
destacar que l’Entitat no ha corregit les circumstàncies següents que es 
van posar de manifest en el control formal dels comptes de l’exercici 2015 
i que representen incompliments de la normativa, en especial, de les 
Normes d’Elaboració dels Comptes Anuals (NECA) del Pla General de 
Comptabilitat: 

- La informació comptable proporcionada per l’aplicació informàtica 
de comptabilitat genera uns saldos comptables que no coincideixen 
exactament amb els recollits en el balanç i en el compte de pèrdues 
i guanys dels comptes anuals de 2016, presentats en la Sindicatura 
de Comptes. Aquesta situació es produeix principalment perquè 
sobre la informació comptable generada per l’aplicació informàtica 
es realitzen ajustaments i reclassificacions manuals per a elaborar la 
informació financera que finalment aprova l’EIGE, que no queden 
registrats en l’esmentada aplicació informàtica. 

 Es considera que la pràctica descrita no és adequada i que l’EIGE ha 
de millorar els procediments de registre comptable i d’elaboració 
dels comptes anuals, de manera que tots els apunts comptables 
s’introduïsquen i registren per mitjà de l’aplicació informàtica. 

- No s’ha inclòs una referència creuada a la informació corresponent 
dins de la memòria en els epígrafs del compte de pèrdues i guanys, 
“Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació”, 
així com en “Amortització de l’immobilitzat i deterioració i resultat 
per alienacions d’instruments financers”, conformement s’indica en 
l’apartat 6 de la norma 5a de les NECA. 

- Les bases de presentació de la memòria dels comptes anuals, en el 
seu apartat g) estableixen que la classificació de les partides com a 
corrents i no corrents s’ha realitzat atenent el termini màxim d’un 
any. Això no obstant, s’ha observat que hi ha actius i passius 
classificats com a corrents, la realització o extinció dels quals 
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l’Entitat espera realment que es produiran per damunt del termini 
mencionat, fet que incompleix l’apartat 1 de la norma 6a de les 
NECA. 

- En la formulació de l’estat total de canvis en el patrimoni net, el 
resultat corresponent a un exercici no s’ha traspassat en l’exercici 
següent a la columna de resultats d’exercicis anteriors, 
conformement al que s’estableix en l’apartat 2.1 de la norma 8a de 
les NECA. 

- La nota 2.i) correcció d’errors, de la memòria dels comptes anuals no 
s’ajusta al que estableix l’apartat 2.8 del contingut de la memòria de 
les NECA, ja que no especifica l’exercici en què es van produir els 
errors. 

L’Entitat, no obstant això, ha corregit per als comptes anuals de l’exercici 
2016, les circumstàncies següents que es van posar de manifest en la 
revisió de control formal dels comptes de l’exercici 2015, que 
representaven incompliments de la normativa, en especial, de les NECA: 

- En data 13 de setembre de 2016, l’Entitat va dessignar un responsable 
de seguretat de la informació.8 

- La nota 16 de la memòria dels comptes anuals, referida a les 
existències, informa de les circumstàncies que han motivat les 
correccions valoratives per deterioració, com també les seues 
reversions, conformement al que és obligatori segons la norma 10a 
de les NECA. 

- La nota 33 referida a altres operacions amb parts vinculades, inclou 
els saldos i transaccions amb l’Institut Valencià de Finances i l’Entitat 
Pública de Sanejament d’Aigües Residuals, segons estableix l’apartat 
23 del contingut de la memòria de les NECA. 

- Mitjançant la incorporació de l’annex I als comptes anuals, la nota 29 
recull les contingències significatives de la memòria en les quals no 
siga remota l’eixida de recursos, amb la seua descripció, evolució i 
estimació quantificada dels possibles efectes en els estats financers, 
llevat que l’Entitat considere que, mitjançant litigi es perjudica la 
seua posició, de manera que en aquest cas s’ha d’informar d’aquesta 
posició i de les raons que l’han portat a prendre aquesta decisió, 
segons s’estableix en la norma 15a de les NECA. 

                                                
8   Article 12 del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de 

Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i article 109 del Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
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Finalment, cal destacar que l’informe d’auditoria dels comptes anuals el 
va presentar la Intervenció General amb posterioritat a la rendició dels 
comptes anuals, fora del termini establit, fet que incompleix el que es 
disposa en l’article 120.3 de l’LHP. 
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APÈNDIX 2.  MAPA PER LOCALITATS I ÚS DELS HABITATGES GESTIONATS 
PER L’EIGE 

Localitat 
Venuts  Per a atendre la demanda social 

TOTAL Contractes 
vençuts 

Contractes 
en vigor 

Total Arrendats Sense 
arrendar 

Total 

Alacant 57 329 386 1.332 263 1.595 1.981 

Elx 325 398 723 419 136 555 1.278 

Paterna 24 149 173 878 217 1.095 1.268 

València 288 468 756 325 85 410 1.166 

Sagunt 8 322 330 419 40 459 789 

Burjassot 31 228 259 115 8 123 382 

Castelló de la Plana 74 60 134 202 30 232 366 

Elda 25 243 268 55 25 80 348 

Aldaia 3 72 75 205 8 213 288 

Alcoi 29 45 74 162 44 206 280 

Algemesí 14 27 41 93 128 221 262 

Manises 41 57 98 112 2 114 212 

Torrevella 59 69 128 59 17 76 204 

Petrer 23 29 52 119 4 123 175 

Borriana 2 48 50 89 20 109 159 

Monòver 6 14 20 111 19 130 150 

Silla 1 18 19 120 7 127 146 

Carcaixent 1 28 29 108 4 112 141 

Picassent 2 18 20 114 3 117 137 

Requena 23 45 68 52 13 65 133 

Santa Pola 0 1 1 116 2 118 119 

Alberic 2 0 2 89 27 116 118 

Novelda 8 33 41 50 22 72 113 

Tavernes Blanques 1 38 39 71 0 71 110 

Riba-roja de Túria 0 2 2 98 4 102 104 

Vall d’Uixó, la 6 11 17 75 9 84 101 

Crevillent 1 23 24 29 47 76 100 

Villena 10 40 50 35 12 47 97 

Alfafar 0 6 6 78 12 90 96 

Alzira 1 1 2 62 31 93 95 

Torrent 2 0 2 63 27 90 92 

Dénia 63 9 72 8 2 10 82 
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Localitat 
Venuts  Per a atendre la demanda social 

TOTAL  Contractes 
vençuts 

Contractes 
en vigor 

Total Arrendats Sense 
arrendar 

Total 

Paiporta 1 5 6 70 4 74 80 

Benaguasil 0 5 5 65 9 74 79 

Bétera 11 28 39 36 3 39 78 

Quart de Poblet 0 17 17 59 2 61 78 

Asp 4 34 38 30 5 35 73 

Sollana 5 12 17 40 11 51 68 

Ontinyent 4 7 11 50 4 54 65 

Tavernes de la 
Valldigna 

4 7 11 51 3 54 65 

Almoradí 8 1 9 49 2 51 60 

Campello, el 1 3 4 53 3 56 60 

Xiva 6 5 11 44 4 48 59 

Sax 24 15 39 17 3 20 59 

Nules 8 8 16 39 1 40 56 

Alaquàs 9 4 13 41 0 41 54 

Vila-real 14 14 28 19 3 22 50 

Xàtiva 12 20 32 15 2 17 49 

Oriola 34 6 40 4 1 5 45 

Massamagrell 0 5 5 31 8 39 44 

Puig 0 11 11 30 1 31 42 

Almassora 0 0 0 2 39 41 41 

Xirivella 1 6 7 34 0 34 41 

Alcúdia de Crespins, l’ 4 13 17 19 4 23 40 

Monfort del Cid 0 0 0 36 4 40 40 

Onil 3 36 39 0 1 1 40 

Utiel 16 14 30 9 1 10 40 

Castalla 0 14 14 13 12 25 39 

Xixona 12 8 20 17 2 19 39 

Montcada 4 8 12 27 0 27 39 

Castelló de la Ribera 11 3 14 23 1 24 38 

Alginet 7 4 11 20 6 26 37 

Benifaió 0 0 0 30 5 35 35 

Albal 14 6 20 12 2 14 34 

Rojals 4 1 5 23 5 28 33 

Moncofa 2 9 11 21 0 21 32 
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Localitat 

Venuts  Per a atendre la demanda social 

TOTAL Contractes 
vençuts 

Contractes 
en vigor 

Total Arrendats Sense 
arrendar 

Total 

Almussafes 16 0 16 15 0 15 31 

Canals 3 1 4 13 12 25 29 

Benejússer 11 9 20 2 4 6 26 

Massalavés 5 13 18 6 1 7 25 

Pinós, el 0 7 7 18 0 18 25 

Benimuslem 9 5 14 9 1 10 24 

Biar 0 8 8 15 1 16 24 

Dolores 0 18 18 5 1 6 24 

Pedralba 0 24 24 0 0 0 24 

Càrcer 5 6 11 10 2 12 23 

Sant Miquel de les Salines 6 8 14 7 1 8 22 

Mutxamel 0 3 3 17 1 18 21 

Marines 1 18 19 1 0 1 20 

Olleria, L’ 0 6 6 7 7 14 20 

Polinyà de Xúquer 0 18 18 1 1 2 20 

Albalat de la Ribera 0 0 0 18 1 19 19 

Xàbia 6 6 12 6 0 6 18 

Vilavella, la 8 5 13 2 0 2 15 

Quesa 3 6 9 5 0 5 14 

Sant Joan d’Alacant 2 11 13 0 0 0 13 

Benaixeve 6 4 10 0 0 0 10 

Carlet 3 2 5 1 4 5 10 

Cocentaina 1 9 10 0 0 0 10 

Vilamarxant 3 2 5 5 0 5 10 

Alboraia 0 2 2 4 2 6 8 

Bonrepòs i Mirambell 1 2 3 4 1 5 8 

Xelva 4 1 5 3 0 3 8 

Ibi 5 1 6 1 1 2 8 

Albaida 5 0 5 1 1 2 7 

Eliana, l’ 3 2 5 2 0 2 7 

Sant Vicent del Raspeig 0 2 2 4 0 4 6 

Alcora, l’ 0 5 5 0 0 0 5 

Cullera 4 0 4 1 0 1 5 
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Localitat 

Venuts  Per a atendre la demanda social 

TOTAL  Contractes 
vençuts 

Contractes 
en vigor 

Total Arrendats Sense 
arrendar 

Total 

Vilafamés 0 0 0 4 0 4 4 

Benicarló 2 0 2 0 1 1 3 

Bocairent 1 0 1 1 1 2 3 

Oliva 1 1 2 1 0 1 3 

Benferri 2 0 2 0 0 0 2 

Salines, les 1 1 2 0 0 0 2 

Alfara del Patriarca 0 1 1 0 0 0 1 

Bunyol 1 0 1 0 0 0 1 

Catarroja 0 0 0 1 0 1 1 

Cortes d’Arenós 0 1 1 0 0 0 1 

Énguera 0 0 0 1 0 1 1 

Godelleta 0 0 0 0 1 1 1 

Llíria 1 0 1 0 0 0 1 

Llosa del Bisbe, la 0 0 0 1 0 1 1 

Onda 1 0 1 0 0 0 1 

Vinaròs 0 0 0 1 0 1 1 

Total 1.473 3.368 4.841 7.085 1.464 8.549 13.390 
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APÈNDIX 3. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 

Durant l’exercici s’han atés les recomanacions següents realitzades en 
informes anteriors o no s’escauen com a conseqüència de canvis les 
circumstàncies concurrents. 

a) L’EIGE ha de millorar el contingut dels comptes anuals i procurar 
aplicar millor les normes per a l’elaborar-los recollits en el Pla 
General de Comptabilitat. 

b) L’òrgan de contractació ha de fixar la persona responsable del 
contracte, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries a fi d’assegurar la 
realització correcta de la prestació pactada, dins de l’àmbit de 
facultats que aquells li atribuïsquen, segons preveu l’article 52 de 
l’LCSP. 

c) En els procediments de contractació en què el preu siga l’únic criteri 
d’adjudicació, es recomana que el percentatge de baixa temerària es 
fixe sobre paràmetre no certs o previsibles, com pot ser la mitjana de 
les ofertes presentades, amb la finalitat d’obtenir els millors preus. 

d)  És admissible l’aplicació del sorteig per dirimir empats en la 
valoració en els contractes l’únic criteri d’adjudicació dels quals és el 
preu. Això no obstant, es recomana incloure en els plecs criteris 
d’adjudicació addicionals o preferencials (com poden ser els indicats 
en la disposició addicional quarta de l’LCSP), indicant-ne la 
ponderació o ordre de preferència, a fi de resoldre les situacions 
d’empat en la puntuació obtinguda. 

e) l’Entitat ha de valorar si s’escau l’adaptació del seu ROF a la 
disposició transitòria 4t de l’LHP, per la seua condició d’entitat 
pública empresarial. 

f) Es recomana que l’EIGE revise l’estimació de la provisió per 
interessos de demora, a la vista de les circumstàncies concurrents, 
de manera que s’ajuste a la previsió de pagaments que es puguen 
produir en exercicis futurs. 

g) En la memòria dels comptes anuals l’Entitat ha de recollir de manera 
expressa informació quantitativa i qualitativa sobre els diverses 
contingències derivades de les reclamacions patrimonials i 
assumptes en litigi. 

h) L’EIGE ha de potenciar el govern de les tecnologies de la informació 
aprovant un pla estratègic dels sistemes d’informació i una política 
de seguretat de la informació, i dotar aquesta àrea d’un pressupost 
adequat. 
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Es considera oportú mantenir les recomanacions següents, proposades en 
informes d’exercicis anteriors. 

a) És necessari que l’Entitat analitze amb detall els diferents 
embargaments practicats per diversos ajuntaments per 
l’impagament de les quotes tributàries de l’IBI, amb la finalitat que 
solament es practiquen en els supòsits en què exercisca la condició 
de subjecte passiu de l’impost, circumstància que no es produeix en 
relació amb l’EIGE en tots els supòsits. 

b) Atesa la complexitat, especificitat i elevat nombre dels assumptes en 
litigi que afecten l’Entitat, es recomana que l’EIGE incremente els 
sistemes de coordinació amb l’Advocacia de la Generalitat, de 
manera que la informació sobre els litigis en curs es trasllade en 
ambdós sentits en un temps raonable, no solament perquè els 
comptes anuals puguen reflectir la relació i l’efecte econòmic de les 
contingències legals, sinó també per a impedir que es produïsquen 
eventuals perjudicis econòmics. 

c) Es recomana continuar amb la gestió dels acords necessaris per a 
liquidar ordenadament els saldos a cobrar i pagar amb la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 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 
corresponguen, i valorar els indicis de deterioració que en resulten. 

d) Es recomana continuar amb les gestions referides als acords 
necessaris per a la liquidació ordenada del conveni amb la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i extingir el dret 
a cobrament enfront de la Conselleria mitjançant la compensació 
amb els crèdits de la Generalitat sorgits fins el 31 de desembre de 
2014, com a conseqüència de les subrogacions d’operacions de 
crèdits vinculades. 

e) L’Entitat hauria d’adoptar les mesures necessàries per a millorar els 
seus procediments d’elaboració de comptes anuals, de manera que 
tots els apunts comptables es registren i introduïsquen a través de 
l’aplicació comptable. 

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. 

g) Per a estimar millor les correccions valoratives per deterioració de les 
existències de l’Entitat, aquesta ha d’utilitzar informes de valoració 
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de societats de taxació, realitzats d’acord amb els requisits de l’Ordre 
ECO/805/2003, de 27 de març, a fi que els béns immobles es valoren 
amb referència al valor raonable que per a les empreses 
immobiliàries, en aplicació del principi de prudència, es considera 
com la millor estimació de l’import que l’Entitat espera obtenir per 
l’alienació dels seus habitatges en el mercat. 

h) L’EIGE ha de continuar amb l’actualització de les bases de dades del 
seu inventari de béns immobles i establir els procediments 
necessaris per a gestionar-les adequadament. 

i) Es recomana que les conciliacions bancàries, que actualment es 
realitzen amb periodicitat semestral, es realitzen en cadascun dels 
trimestres de l’any. 
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APÈNDIX 4. SEGUIMENT DEL CONTROL FORMAL DE L’ANY ANTERIOR 

Pel que fa a l’opinió amb excepcions de l’auditoria financera expressada 
en l’Informe corresponent a l’exercici 2015, interessa destacat que l’EIGE 
no ha resolt la situació que es descriu en les incorreccions següents i 
paràgrafs d’èmfasi de l’Informe. 

a) No ha pogut ser quantificat l’efecte en els comptes anuals d’haver 
deteriorat determinades existències, el valor total de cost de les quals 
és de 101.575.563 euros, mitjançant una valoració externa 
independent, amb els criteris aplicables a les empreses 
immobiliàries, conformement a la normativa comptable. 

b) L’actiu corrent, en el seu apartat de “Clients, empreses del grup i 
associats”, es troba sobrevalorat en 92.294.465 euros, mentre que 
l’epígraf d’“Inversions en empreses del grup i associades a llarg 
termini” de l’actiu no corrent es troba infravalorat en la quantia 
esmentada. 

c) El passiu corrent en el seu epígraf “Deutes amb empreses del grup i 
associades a curt termini” es troba sobrevalorat en 102.411.528 euros, 
mentre que l’epígraf “Deutes amb empreses del grup i associades a 
llarg termini” es troba infravalorat en la dita quantia. Aquest import 
correspon a la suma del saldo dels comptes “Subrogació de deute 
financer”, “Fons de liquiditat autonòmic” i “ICO mercat de capitals”, 
que l’Entitat ha classificat a curt termini, atenent les indicacions 
rebudes de la Intervenció General, centre directiu de la comptabilitat 
de la Generalitat. 

d) L’Entitat té registrat com a “Deutors comercials no corrents” un deute 
de l’Ajuntament de València originat per l’aplicació de protocols i 
convenis de construcció i finançament d’infraestructures, per un 
import de 45.945.480 euros. Hi ha una incertesa pel que fa a la 
quantia i el moment en què serà exigible el deute esmentat, perquè 
es basa en expectatives d’ingressos futurs de caràcter urbanístic que 
no estan sota el control directe de l’Entitat, molt condicionats per la 
situació econòmica actual, circumstància que impedeix estimar 
raonablement l’efecte monetari de la possible deterioració. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i, d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2017, ha auditat l’epígraf de “Despeses de 
personal” inclòs en els comptes anuals de 2016 de l’Institut València de 
Finances (d’ara en avant IVF o l’Institut). L’abast de l’auditoria financera 
està limitat a aquest element. 

Els comptes anuals de l’IVF, comprenen el balanç a 31 de desembre de 
2016, 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 acabat 
en la dita data, i que s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest Informe. 

També hem planificat i executat una fiscalització de seguretat raonable 
que ens permeta expressar una opinió sobre si la gestió contractual de 
l’Institut durant 2016 resulta de conformitat en tots els aspectes 
significatius amb les normes de contractació aplicables. 

En combinació amb la fiscalització realitzada, hem portat a terme un 
control formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2016, a fi de 
comprovar si s’ha formalitzat, aprovat i retut de manera adequada. 

El marc normatiu que hi és d’aplicació es detalla en la introducció al volum 
de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres 
entitats de dret públic de l’Informe del Compte General de la Generalitat 
de l'exercici de 2016. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DE L’IVF PEL QUE FA ALS 
COMPTES ANUALS I AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

El director general és l’òrgan responsable de formular els comptes anuals 
adjunts, perquè el Consell General els aprove, de manera que expressen 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l’IVF, d’acord 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’incorreccions materials, degudes a frau o error. 

Els comptes anuals de l’IVF de l’exercici 2016, van ser formulats pel 
director general el 31 de març de 2017. Han sigut retuts a la Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat el 29 de juny de 2017, 
sense adjuntar l'informe d’auditoria dels comptes anuals que ha de 
realitzar la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració 
d’una firma privada d’auditoria1. 

                                                
1  Article 120.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions.  

 Aquest informe ens va ser tramés el 20 de setembre de 2017 i n’emet una opinió favorable. 
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A la data d’elaboració d’aquest Informe (juliol de 2017), els comptes anuals 
es troben pendents d’aprovació pel Consell General.  

El Consell General, el president i el director general de l’IVF han 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 control intern que consideren necessaris amb aquesta 
finalitat. Concretament han de garantir que la gestió de l’activitat 
contractual es realitza d’acord amb la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre l’epígraf “Despeses de personal” inclòs en els comptes anuals de 
2016, i basada en la fiscalització realitzada que, en ser d’abast limitat, no 
tracta sobre els comptes anuals en conjunt, sinó sobre l’element esmentat. 
També hem d’expressar una opinió sobre el compliment de la normativa 
en les operacions de contractació efectuades per l’Institut en el dit 
exercici. Amb aquesta finalitat, hem dut a terme el treball d’acord 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 recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Els dits principis exigeixen que la Sindicatura complisca 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 i que l’activitat contractual 
i la informació relacionada expressada en els comptes anuals de l’exercici 
de 2016 resulten de conformitat, en tots els aspectes significatius, amb les 
normes de contractació pública aplicables. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals en relació amb les àrees auditades i sobre el compliment dels 
aspectes rellevants establits en la normativa de contractació durant 
l’exercici fiscalitzat. Els procediments seleccionats depenen del judici de 
l’auditor, incloent-hi la valoració dels riscos d’incorrecció material en els 
comptes anuals, deguda a frau o error, i dels riscos d’incompliments 
significatius de la normativa de contractació. En efectuar aquestes 
valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant 
perquè l’Institut prepare l’epígraf indicat dels comptes anuals i garantir el 
compliment de la legalitat, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria 
adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar 
una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'IVF. 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 de l'epígraf auditat. 

Considerem que l'evidència d'auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l'opinió d'auditoria financera de 
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l'epígraf assenyalat i l'opinió amb excepcions sobre la fiscalització de la 
contractació. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Opinió d'auditoria financera 

En la nostra opinió, l'epígraf "Despeses de personal" del compte de 
pèrdues i guanys corresponent a l'exercici acabat al 31 de desembre de 
2016, s'ha preparat en tots els aspectes significatius, de conformitat amb 
el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté.  

4.2 Altres qüestions que no afecten l'opinió 

Com a part de la fiscalització realitzada, en l'apèndix 1 s'inclou un detall 
d'aquelles observacions i constatacions d’auditoria que no afecten l'opinió 
i que considerem que poden resultar d'interès als destinataris o usuaris 
d'aquest Informe de fiscalització. 

5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1  Fonaments de l'opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l'exercici 2016 s'ha posat de 
manifest el següent incompliment significatiu de la normativa aplicable a 
la gestió de la contractació: 

- Igual que es va manifestar en l'informe de fiscalització de l'exercici 
anterior, al llarg de 2016 l'Institut ha efectuat diverses contractacions 
de serveis i subministraments la tramitació dels quals com a 
contractes menors ha incomplit el que disposa l'article 86.2 del 
TRLCSP, ja que ha fraccionat l'objecte contractual i eludit així els 
requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que 
hi corresponien. En l'exercici 2017 l'Institut ha esmenat aquesta 
situació licitant els contractes d'acord amb la normativa aplicable 
(vegeu l’apèndix 2, apartat 6.2). 

5.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pel fet descrit en l’apartat 5.1 “Fonaments de 
l’opinió amb excepcions”, les activitats realitzades i la informació 
reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2016 pel que fa a la 
contractació són conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 
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5.3  Altres qüestions significatives que no afecten l'opinió sobre contractació 

Encara que no es tracta d'assumptes que hagen de ser considerats com 
incompliments significatius, per a entendre millor el nostre treball 
d'auditoria i de les nostres responsabilitats com a auditors, posem de 
manifest el següent: 

a) En relació amb la publicació de la documentació contractual en el 
perfil de contractant de l'IVF, durant el transcurs del nostre treball 
hem verificat que s'han esmenat les incidències més significatives 
detectades en exercicis anteriors, excepte les que es refereixen als 
aspectes següents: 

- El sistema informàtic en què se suporta la part del perfil de 
contractant relativa als contractes adjudicats en 2015 i 2016, no 
compleix amb el que estableix l'article 53.3 del TRLCSP, ja que 
no compta amb un dispositiu que permeta acreditar 
fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la 
informació inclosa. 

- No s'han publicat les ressenyes amb els trets essencials de la 
totalitat de contractes menors celebrats en 2016, sinó 
únicament la d'aquells contractes que han sigut tramesos al 
Registre Oficial de Contractes, incomplint, per tant, els requisits 
de publicitat establits en les instruccions de contractació. 
L'Institut ens ha manifestat la seua voluntat de publicar la 
totalitat de l'activitat contractual de l'exercici 2017. 

b) La revisió del compliment de les obligacions de remissió 
d'informació al Registre de Contractes, ha posat de manifest que, en 
sis dels set contractes no menors tramesos, la informació contractual 
s'ha comunicat al Registre de Contractes en un termini superior als 
quinze dies que estableix l'Ordre 11/2013 de la Conselleria d'Hisenda 
i Administració Pública. 

c) Quant a la publicitat contractual exigible per l'article 9.1.a) de la Llei 
2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'ha posat de manifest que 
l'Institut no informa en el seu portal de transparència dels contractes 
menors a 3.000 euros. Durant l'exercici 2016, s'han adquirit béns i 
serveis inferiors a aquesta quantitat, que pugen, en conjunt, 
almenys, a 107.092 euros, i que haurien d’haver sigut objecte de 
publicitat. 

d) L'IVF considera que les prestacions del servei de qualificació 
creditícia —rating— que realitzen les agències de qualificació de 
riscos, estan excloses de l'àmbit de l’LCSP per aplicació de l'article 
4.1.l), ja que considera que es tracta de contractes relatius a serveis 
financers relacionats amb l'emissió, compra, venda i transferència 
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de valors o d'altres instruments financers. Durant l'exercici 2016 
s'han formalitzat quatre contractes amb dues agències diferents, per 
un import global de 223.601 euros. 

No obstant això, al nostre parer, el que l’LCSP i la Directiva europea 
pretenen excloure del seu àmbit d'aplicació són els denominats 
"contractes financers", és a dir, els contractes referents a operacions 
actives —gestió de tresoreria— i passives —gestió de 
l’endeutament— que es desenvolupen en els mercats monetaris i de 
capital, en la mesura que es tracta d'àmbits de negociació que, per 
les seues característiques, garanteixen els principis de lliure 
concurrència, publicitat i igualtat d'oportunitats propis de la 
contractació pública. 

No es pot qualificar el contracte de qualificació creditícia —rating— 
com cap modalitat de contracte financer, ja que no constitueix cap 
operació activa ni passiva relativa a instruments financers pròpia 
dels mercats primaris o secundaris de valors, en aquest cas, del 
mercat de deute públic. 

Per tant, tal com succeeix en altres comunitats autònomes, l'IVF 
hauria de licitar aquests contractes per garantir el compliment dels 
principis de publicitat prèvia i concurrència. 

e) La revisió de l'expedient de contractació 5/16, l'objecte del qual és 
l'assistència tècnica per al procés de venda del crèdit de la Fundació 
Elx CF, adjudicat per un import de 72.000 euros, ha posat de manifest 
diverses observacions referides als criteris d'adjudicació, que 
comentem a continuació. 

 En primer lloc, per assegurar el compliment dels principis 
d'objectivitat, publicitat i transparència, rectors de la contractació 
pública, i que estan previstos en els articles 1 i 139 del TRLCSP, els 
plecs han d'establir amb precisió i claredat tots els criteris 
d'adjudicació i la forma de valoració de cada un perquè siguen 
coneguts per les empreses licitadores i puguen preparar les seues 
ofertes en coherència amb els requisits i les necessitats reals de 
l'Administració contractant (article 30 del Reial Decret 817/2009). 

 En aquest contracte, els criteris la ponderació dels quals depèn d'un 
judici de valor representen un 40% del total, i els plecs estableixen 
dos criteris tècnics: objectivitat, transparència i celeritat (15 punts) i 
experiència en processos similars (25 punts). No obstant això, en 
relació amb el primer dels criteris tècnics, la mesa de contractació ha 
aplicat un nivell de desglossament i de precisió més gran que el que 
figura en els plecs de condicions particulars. Així, aquest criteri s'ha 
concretat en tres aspectes específics valorables (estructura i 
adequació; procediments i eines, i millores). Cap d'aquests 
subcriteris estaven inclosos amb caràcter previ en el plec de 
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característiques particulars per al coneixement de tots els possibles 
licitadors. 

 Pel que fa a les millores, estaven previstes en els plecs però s'han 
definit com unes millores genèriques, sense especificar els requisits, 
límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els quals són 
admissibles (article 67.2 del Reial Decret 1098/2001). La normativa i la 
jurisprudència en la matèria exigeixen que, per a poder valorar les 
millores i determinar quina és l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, cal que els plecs establisquen els criteris de valoració 
que hagen d'aplicar-s’hi. Aquests requisits exigits per la normativa i 
la jurisprudència per a les millores deriven de la necessitat que els 
licitadors concórreguen en condicions de la igualtat establida en els 
articles 1 i 139 del TRLCSP, de manera que les seues ofertes siguen 
valorades en funció de les condicions i característiques pròpies del 
contracte que s’ha d’executar. 

 D'altra banda i, en relació amb els criteris tècnics previstos de 
valoració de les ofertes (experiència en processos similars), el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat repetidament 
sobre que l'experiència dels licitadors no pot ser considerada com un 
paràmetre puntuable per obtenir l'adjudicació. S'ha d'entendre, que 
totes les empreses que acrediten la solvència requerida estan 
igualment capacitades per executar el contracte i, en conseqüència, 
l'adjudicació s'ha de fer en funció d'altres criteris. 

f) La revisió de l'expedient 10/16, l'objecte del qual és el 
subministrament d'una plataforma informàtica per a la gestió 
integral i documental de la inversió creditícia de l'IVF, per import de 
800.000 euros, també ha posat de manifest diverses observacions 
referides als criteris d'adjudicació, que detallem a continuació. 

 L'adequada determinació dels criteris d'adjudicació, de la seua 
ponderació i valoració, és un dels elements essencials per garantir 
l'aplicació dels principis de contractació i de lliure concurrència. 
L'explicació sobre la ponderació o el repartiment de punts aplicables 
a les ofertes presentades s'ha de fer en els plecs (article 150 del 
TRLCSP i article 30 del Reial Decret 817/2009), és a dir, abans de la 
presentació de les proposicions, perquè aquest coneixement és el 
que permetrà a les empreses realitzar les seues ofertes amb ple 
coneixement dels criteris que posteriorment s'aplicaran en el 
repartiment de la puntuació. Les explicacions posteriors, una vegada 
presentades les ofertes i valorades, per molt raonables i detallades 
que siguen, no eviten de cap manera l'arbitrarietat prohibida per la 
norma a l'hora de determinar l'oferta econòmicament més 
avantatjosa. 

 La qüestió dels subcriteris o criteris secundaris, englobats dins dels 
criteris d'adjudicació principals, està directament vinculada amb el 
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principi de transparència (article 139 del TRLCSP), principi que 
implica que tots els potencials licitadors hagen de conèixer, en el 
moment de preparar les seues ofertes, tots els factors que es tindran 
en compte per triar l'oferta econòmicament més avantatjosa. 
Aquestes dades rellevants (criteris o subcriteris d'adjudicació, 
solvència o qualsevol altre) han de ser prou clars com per ser 
interpretats de la mateixa manera per tots els licitadors normalment 
diligents. 

 Pel que fa a la determinació i posterior aplicació dels criteris objectius 
d'adjudicació establits per determinar l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, aquesta Sindicatura considera que: 

- Els certificats o les certificacions tècniques són criteris 
vinculats a la capacitat tècnica de l'empresa —solvència— i no 
a l'objecte —adjudicació—, fet que no permet usar-los com a 
criteri d'adjudicació (article 77.1.f del TRLCSP). 

- Tant el mateix TRLCSP com la jurisprudència i doctrina 
estableixen clarament que la solvència és l'element que mesura 
l'aptitud de les empreses, mentre que els criteris d'avaluació 
han de mesurar les característiques de l'oferta. En 
conseqüència, l'experiència dels licitadors no pot ser 
considerada com un paràmetre puntuable a l’hora d'obtenir 
l'adjudicació (article 77.1.a del TRLCSP). 

- Els criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor 
representen un 45% del total. Un dels criteris és la valoració de 
les respostes de la plataforma als requeriments tècnics establits 
en els plecs tècnics, amb una puntuació màxima de 35 punts. El 
comitè d'experts ha incorporat ponderacions a cadascun 
d'aquests requeriments tècnics, les quals no figuraven en les 
clàusules administratives particulars (article 30 del Reial Decret 
817/2009). 

- Perquè es puguen admetre les millores i valorar-les per tal de 
determinar quina és l'oferta econòmicament més avantatjosa, 
cal complir que les millores figuren expressament detallades en 
els plecs, tot expressant-hi els seus requisits, límits, modalitats 
i aspectes del contracte sobre els quals són admeses (article 67.2 
del Reial Decret 1098/2001). En aquest sentit, els plecs no 
detallen la ponderació que se'ls atribueix, ni com calcular-la. 

g) En relació amb l'expedient 19/16, l'objecte contractual del qual és la 
subscripció d'una base de dades empresarial, per un import inicial 
de 17.750 euros, s'ha formalitzat una addenda de 7.500 euros, fet que 
ha comportat una modificació significativa del preu inicial. Aquest 
canvi té per objecte ampliar la base de dades des de l'any 2004, així 
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com la informació històrica d'evolució de situacions concursals que 
hagen afectat el cens de registres. 

 En la nostra opinió i, de conformitat amb l'article 105.2 del TRLCSP, 
aquesta modificació del contracte no pot realitzar-se per a afegir 
prestacions complementàries a les inicialment contractades, o per 
ampliar l'objecte del contracte perquè puga complir finalitats noves 
no considerades en la seua documentació preparatòria. En aquest 
cas i, segons el que indica l'article 105.1 del TRLCSP, si fos necessari 
que la prestació s'executara de manera diferent de la pactada 
inicialment, caldria resoldre el contracte en vigor i realitzar-ne un 
altre sota les condicions pertinents. 

 A més a més, cal dir que de les dues ofertes finalment valorades, la 
que no va ser proposada per a l'adjudicació permetia una càrrega 
massiva de dades completa des de l'any 2000 davant de les dades que 
oferia l'empresa seleccionada, que es retrotreia a l'exercici 2008. La 
proposta de l'empresa seleccionada va ser considerada com la més 
avantatjosa per l'accés a una eina informàtica que permetia un 
tractament més eficient de la informació i que el licitador va oferir 
com una millora. 

 En la memòria explicativa justificativa de les necessitats per 
contractar, no es delimita explícitament el període temporal que ha 
d'abastar el subministrament de la informació, ni la necessitat de 
possibles eines informàtiques per al seu subministrament. 
Considerem que aquesta memòria s'hauria d'haver redactat en 
termes més precisos i haver detallat amb exactitud els requisits 
exigits per a la prestació del servei, ja que redunda en benefici del 
que disposa l'article 1 del TRLCSP, sobre els principis de llibertat 
d'accés a les licitacions i transparència dels procediments, i no 
discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. 

Addicionalment, en l'apèndix 2 s'inclou un detall d'aquelles observacions 
i constatacions d’auditoria relacionades amb la fiscalització de la 
contractació que, si bé no són significatius ni afecten l'opinió, considerem 
que poden resultar d'interès als destinataris/usuaris del present Informe 
de fiscalització. 

6. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l'adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de l'exercici 2016, 
són els següents: 

a) El director general va formular els comptes anuals de l'IVF de 
l'exercici 2016 el 31 de març de 2017. Han sigut retuts a la Sindicatura 
de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat el 29 de juny 
de 2017, sense adjuntar l'informe de auditoria de comptes anuals que 
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ha de realitzar la Intervenció General de la Generalitat amb la 
col·laboració d'una firma privada d'auditoria.2 

 A la data d'elaboració del present Informe (juliol de 2017), els 
comptes anuals es troben pendents d'aprovació per part del Consell 
General. 

b) Es reitera la importància del possible impacte en la situació 
patrimonial i financera de l'IVF i en el seu funcionament futur de 
l'elevada concentració del risc per crèdits i avals contret amb el 
sector públic valencià, tenint en compte les dificultats 
pressupostàries i financeres de la Generalitat i les seues entitats 
públiques. 

 En el quadre següent es mostra un detall resum del risc viu per 
préstecs i avals concedits per l'Institut al sector públic de la 
Generalitat i a altres entitats públiques i/o de finalitat pública. El 31 
de desembre de 2016 el risc total per aquestes operacions ha sigut de 
842.980.987 euros, 640.959.987 dels quals corresponen a crèdits i 
202.021.000 a avals. Aquesta informació es mostra de forma 
desagregada en les notes 7.2, 8.2.4 i 22.1 de la memòria.  

Quadre 1. Risc amb el sector públic a 31 de desembre de 2016, en 
euros 

Entitat Préstecs Avals Risc total 

Generalitat 369.874.628 0 369.874.628 

CACSA 76.379.222 185.470.000 261.849.222 

EPSAR 129.518.447 0 129.518.447 

VAERSA 2.467.598 0 2.467.598 

Ciutat de la Llum 8.999.366 0 8.999.366 

RTVV 0 4.514.000 4.514.000 

Fundació de la CV per al Foment d’Estudis Superiors(1) 0 14.000 14.000 

Fundació Jaume II (1) 11.300.949 0 11.300.949 

Parc Empresarial de Sagunt, SL(1) 3.211.765 0 3.211.765 

Institució Firal Alacantina(1) 39.065.233 3.508.000 42.573.233 

Fira Mostrari Internacional de València(1) 142.779 6.100.000 6.242.779 

Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus(1) 0 2.415.000 2.415.000 

Total 640.959.987 202.021.000 842.980.987 

(1)  Aquestes empreses es classifiquen en la memòria de l’IVF com altres empreses del sector públic. 

                                                
2  Article 120.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

 Aquest informe ens va ser tramés el 20 de setembre de 2017 i n’emet una opinió favorable. 
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 A més, la nota 23.2 de la memòria informa del compromís de 
concedir un aval a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat 
Valenciana per import d’1.375.145 euros. 

 En el balanç a 31 de desembre de 2016 figuren classificats com de 
dubtós cobrament els deutes de la Ciutat de la Llum i de la Fundació 
Jaume II en haver resultat impagats, i han sigut provisionats en la 
seua totalitat els interessos impagats. D'altra banda, els crèdits 
deguts per la Institució Firal Alacantina s'han classificat com a 
dubtosos i s'han deteriorat en la seua totalitat, ateses les escasses 
possibilitats de cobrament. Pel que fa a l'import que deu el Parc 
Empresarial de Sagunt, SL, s'ha classificat com a dubtós, però no ha 
sigut deteriorat. 

 A més de les xifres mostrades en el quadre anterior, cal dir que 
l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) té des de març de 
2015 un deute amb l'Institut de 2.546.966 euros que està pendent de 
formalitzar, a falta que el Consell de Direcció d’EIGE l’aprove. El deute 
prové de l'execució d'un aval i de l'impagament de comissions 
d'avals i d'interessos d'operacions de cobertura. 

c) La nota 2.3 de la memòria informa del principi d'empresa en 
funcionament que garanteix el suport financer de la Generalitat com 
a soci únic de l'Institut. No obstant això, el patrimoni net de l'IVF ha 
disminuït en els últims exercicis com a conseqüència de les pèrdues 
acumulades que, a 31 de desembre de 2016, eren de 74.888.379 euros. 
En aquesta data, el patrimoni net, per import de 65.392.242 euros, 
representa tan sols el 52,2% del fons social. 

 En la nota 12 de la memòria de l'IVF s'informa dels elements que 
mitiguen el risc i la incertesa en el funcionament de l'Institut que 
garanteixen la seua continuïtat i viabilitat. En concret, un previsible 
acord del Consell de la Generalitat —finalment adoptat el 7 d'abril de 
2017—, aprovant un increment del fons social de l'IVF en 156.255.004 
euros, mitjançant la compensació dels deutes que l'IVF manté amb 
la Generalitat com conseqüència d'haver atès, a través del Fons de 
Liquiditat Autonòmic (FLA), els venciments dels deutes mantinguts 
per l'IVF amb entitats de crèdit en 2015 i 2016. Així mateix, es va 
aprovar una reducció del fons social de 74.888.379 euros, a fi de 
compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors. 

 Per al desenvolupament de la seua activitat, l'IVF compta amb 
finançament bancari que al tancament de l'exercici pujava a un 
import total de 685.425.075 euros, 509.514.393 dels quals tenen 
venciment a llarg termini i 175.910.682, a curt termini, tal com indica 
la nota 9 de la memòria relativa a passius financers. 

d) La nota 16.1 de la memòria informa sobre les provisions per altres 
responsabilitats a llarg termini, per a la cobertura dels passius 
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contingents derivats dels riscos assumits per l'Institut en exercicis 
anteriors amb un acreditat, que han pujat, a 31 de desembre de 2016, 
a 30.811.668 euros. 

Amb data 3 de juliol de 2015 li va ser notificada a l'IVF una altra 
demanda de judici ordinari en reclamació de l'execució de l'opció de 
venda a què es va comprometre l'Institut en 2010. L'import total 
reclamat és de 30.547.196 euros més els interessos processals. 

Quant a la primera de les demandes, s'ha condemnat a l'IVF a pagar 
el principal i els interessos legals. Pel que fa a la segona, es va 
desestimar la demanda interposada i s'ha absolt l'IVF de totes les 
pretensions de la demanda. Les dues sentències no són fermes i 
estan pendents de recurs d'apel·lació. 

e) Sobre l'adequació a la legalitat de determinats avals concedits per 
l’IVF en exercicis anteriors, i en particular a tres clubs de futbol de la 
Comunitat Valenciana per a l’adquisició d’accions, la Comissió 
Europea va concloure que s’havia concedit de manera il·legal un ajut 
de 30.212.000 euros, contravenint així el que disposa l'article 108.2 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 Segons la Comissió Europea, l'ajuda no és compatible amb el mercat 
interior, ja que no es pot autoritzar com a ajuda de reestructuració ni 
de cap altre tipus. No obstant això, a la data d'elaborar el nostre 
Informe, el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) segueix sense 
pronunciar-se sobre la sol·licitud de suspensió cautelar de les 
obligacions de pagament que recauen en els tres clubs de futbol. La 
nota 22.2 de la memòria informa que no es preveu cap perjudici 
patrimonial per a l'IVF com a conseqüència de la resolució dels 
recursos interposats. 

 Val a dir també que durant l'exercici 2014 l'IVF va prestar un aval a 
la Fundació Llevant Unió Esportiva "Cent Anys", per import de 
3.435.397 euros, que no va ser objecte de revisió per part de la Unió 
Europea. 

7. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D'ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

En la fiscalització s'han observat els següents incompliments de la 
normativa aplicable a l'IVF relativa a la transparència i el bon govern i a la 
publicitat activa en el sector públic instrumental de la Generalitat: 

a) L'Institut disposa d'un portal de transparència de conformitat amb 
la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. No 
obstant això, hi ha alguna informació exigible que no consta 
degudament, resulta incompleta, es troba desfasada o almenys no 
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s'actualitza de forma periòdica, i alguns apartats no tenen la 
referència de la seua data de publicació. 

b) L'Institut ha adoptat les mesures de control i publicitat activa 
continguda en la Resolució del 14 d'abril de 2016, del conseller 
d'Hisenda i Model Econòmic, excepte pel que fa a la informació 
publicada sobre les retribucions del personal. L'Institut, igual que 
altres entitats del sector públic instrumental, ha detallat les 
retribucions cobrades en 2016, sense incloure els conceptes 
d'antiguitat i complements personals i, per tant, no es correspon 
amb la retribució total de l'any, tal com exigeix la instrucció 3a de 
l'esmentada Resolució. 

8. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions 
següents: 

En relació amb la contractació 

a) La memòria justificativa de la necessitat de realitzar la contractació 
d'un servei o subministrament s'ha de redactar en termes més 
precisos, i detallar amb exactitud els requisits exigits per a la 
prestació del servei o l'adquisició del bé desitjat. 

b) D'acord amb el que preveuen els articles 22.1 i 109.1 del TRLCSP, 
recomanem que en la memòria justificativa dels contractes s'aporte 
o s’acrediten els càlculs i les dades tingudes en compte per a 
quantificar-los, ja que si bé en aquesta memòria s'indica el valor 
estimat del contracte, no s’hi fa referència als càlculs realitzats per a 
obtenir aquest import. Per això, no podem comprovar si els càlculs 
són adequats a les prestacions objecte de la contractació. 

c) Les clàusules dels plecs, com a vehicle que garanteix el compliment 
dels principis d'objectivitat, publicitat i transparència, s'han de 
redactar amb precisió i claredat, especialment, les relatives als 
criteris d'adjudicació i la forma de valoració de les ofertes, evitant 
que la mesa de contractació incorpore a posteriori subcriteris 
addicionals. 

d) L'auditor intern de l'Institut hauria de revisar els controls aplicats en 
la tramitació dels expedients de despesa i contractació. 

En relació amb les despeses de personal 

e) L'Institut hauria de sol·licitar autorització per convocar els processos 
selectius dels llocs que ocupa el personal laboral indefinit no fix 
(terme descrit en sentència judicial. 
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f) L'Institut hauria de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana totes les convocatòries de selecció del seu personal, 
incloent-hi el directiu. 

En l'apèndix 3 s'inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en l'informe de l'exercici anterior. 
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APÈNDIX 1.  OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ SOBRE L’AUDITORIA 
FINANCERA DE LES DESPESES DE PERSONAL 

La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2016, juntament amb 
les xifres corresponents a l’exercici 2015, és la següent: 

Quadre 2. Epígraf de despeses de personal, en euros.  

Concepte 2016 2015 

Sous i salaris 2.016.261 1.793.708 

Sous i salaris Direcció General 61.583 59.373 

Indemnitzacions 55.704 0 

Seguretat Social 567.140 505.889 

Altres càrregues socials 47.361 16.519 

  2.748.049 2.375.490 

Variació de la plantilla 

L'increment del nombre mitjà d'empleats en vuit treballadors, que es 
mostra a la nota 23.1 de la memòria dels comptes anuals, és degut a les 
circumstàncies següents: 

- Amb efectes des del 15 de gener de 2016, es van adscriure a l'Institut 
un total de set treballadors com a conseqüència de la disposició 
addicional segona del Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del 
Consell, que estimava integrar en l'IVF aquell personal laboral que, 
prestant els seus serveis en l'Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE), es considerara necessari per a realitzar les 
funcions atribuïdes. La reincorporació d'aquests set treballadors ha 
implicat una despesa en concepte de sous i salaris en l'exercici 2016, 
de 252.696 euros. 

- Amb efectes des del 24 de novembre del 2016, van iniciar la seua 
relació laboral la directora adjunta legal i el director adjunt 
d'avaluació de projectes, la contractació dels quals es va regir pel que 
disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de Regulació, 
Limitació i Transparència del Règim del Personal Directiu del Sector 
Públic Instrumental de la Generalitat. La contractació d'aquests dos 
directius ha comportat una despesa, en concepte de sous i salaris en 
l'exercici 2016, de 10.277 euros. 

- Amb efectes des del 7 de gener de 2016, es va extingir per causes 
organitzatives el contracte de treball de la sotsdirectora de 
certificació electrònica. La indemnització per aquest acomiadament 
ha representat una despesa de 55.704 euros. 
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Relació de llocs de treball 

L'Institut va iniciar el 2015 una profunda reestructuració organitzativa 
després de l'aprovació del Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, 
pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de 
Finances i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Des de la 
publicació de l'esmentat Decret Llei, el Consell General de l'IVF ha aprovat 
tres relacions de llocs de treball, publicades en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 18.1 del Decret Llei 
1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional: 

Quadre 3. Relacions de llocs de treball de l'IVF 

Data d’aprovació 
per CG 

Data publicació en 
DOGV 

Nombre de llocs 
de treball  

19/11/2015 22/03/2016 57 

14/10/2016 10/02/2017 55 

31/03/2017 23/06/2017 56 

L'aprovació de la relació de llocs de treball pel Consell General de l'IVF 
realitzat el 19 de novembre de 2015 va estar condicionada als informes 
preceptius que havien d'emetre tant la Direcció General del Sector Públic, 
Model Econòmic i Patrimoni com la Direcció General de Pressupostos de 
la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Aquests informes van ser 
emesos el 4 de desembre de 2015 i el 28 de desembre de 2015, 
respectivament. 

Aquesta reorganització va implicar suprimir o modificar determinats 
departaments, així com crear-ne altres. Mitjançant resolucions del 
director general, els llocs han sigut ocupats en la majoria dels casos 
mitjançant adscripcions definitives. El rerefons ha sigut el transvasament 
de titular d'una plaça inclosa en un mateix grup i categoria a una altra 
amb idèntiques funcions, responsabilitats i remuneració, on només 
canvia l'adscripció de l'àrea o departament del qual depèn. Per tant, 
segons l'IVF no concorren els supòsits essencials que generen la 
tramitació d'un procediment de concurrència i publicitat. L'Institut ha 
comptat amb assessorament jurídic extern per a realitzar aquest procés, 
així com amb l'assessorament de la mateixa Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic. 

D'altra banda, el director general va resoldre l'adscripció provisional 
d'altres llocs de treball, que en set casos van ser posteriorment ocupats 
definitivament com a resultat d'un procediment de cobertura interna. 

Finalment, no s'han convocat per a la provisió definitiva altres tres llocs 
assignats amb caràcter provisional, que no estan subjectes a reserva legal, 
contravenint l'article 105 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i 
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Gestió de la Funció Pública Valenciana. L'Institut ens ha informat que té 
previst realitzar properament la convocatòria per a la provisió definitiva 
per cobertura interna d'una de les tres places. Les altres dues places estan 
ocupades per personal laboral reconegut per sentència judicial com 
indefinit no fix. 

Quant a això, el Jutjat Social núm. 12 de València va dictar sentència el 6 
de juliol de 2016 per la qual declara que la relació laboral que uneix a tres 
treballadores amb l'Institut és de caràcter indefinit no fix. Aquestes tres 
treballadores, juntament amb altres quatre empleats més que pertanyien 
a la plantilla orgànica de l'IVACE van ser adscrites a l'IVF amb efectes de 
15 de gener del 2016. 

Per tal de regularitzar la situació derivada de la sentència judicial i, llevat 
que s'opte per la indemnització —i una vegada ferma la sentència—, l'IVF 
ha d'habilitar la dotació necessària llevat que això no fóra necessari per 
existir alguna plaça vacant disponible a l’efecte. Per tant, l'Institut hauria 
de sol·licitar autorització per a convocar els processos selectius dels llocs 
que ocupa el personal reconegut com indefinit no fix per sentència 
judicial. 

Massa salarial 

En compliment del que disposa l'article 30.4 de la Llei 11/2015, de 29 de 
desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016, l'IVF va 
sol·licitar a la Direcció General de Pressuposts de la Conselleria d'Hisenda 
i Model Econòmic, l’autorització de la massa salarial per a l'exercici 2016. 
El 28 de novembre de 2016 el director general de Pressupostos va autoritzar 
una massa salarial de 2.076.900 euros per a cinquanta-cinc llocs de treball. 
De conformitat amb els registres de l'IVF, la despesa comptable de 
l'exercici 2016 no ha superat l'import autoritzat. 

Règim del personal directiu 

La quantia total de les retribucions del director general que ostenta el rang 
de secretari autonòmic, és l'establida en les lleis de pressupostos anuals 
de la Generalitat. Tal com exigeix l'article 8 del Decret 95/2016, de 29 de 
juliol, del Consell, de Regulació, Limitació i Transparència del Règim del 
Personal Directiu del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, el 
director general ha presentat les declaracions d'activitats, de béns i 
interessos i de rendes percebudes, de conformitat amb el títol III del Decret 
56/2016, del Consell de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern 
de la Generalitat. 

Al director general li són aplicables els principis d'actuació, codi de bon 
govern i obligacions recollides en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, i en el Decret 56/2016. Mitjançant la declaració signada el 31 
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de maig de 2016 consta expressament la seua adhesió individual al Codi 
de Bon Govern aprovat pel Consell. 

Durant l'exercici 2016 s'ha contractat a dues persones per a cobrir llocs de 
caràcter directiu d’acord amb el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, 
de Regulació, Limitació i Transparència del Règim del Personal Directiu del 
Sector Públic Instrumental de la Generalitat. En relació amb aquest procés 
de contractació i per garantir el compliment dels principis de lliure 
concurrència i transparència que promulga la Llei 10/2010, de 9 de juliol, 
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, el barem de la 
valoració de mèrits s'hauria d'haver fet públic en la convocatòria. A més a 
més, i encara que les normes legals no aclareixen l'obligatorietat, seria 
recomanable que l'IVF publicara en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana totes les convocatòries de selecció del seu personal, incloent-hi 
el directiu.  

El límit de la quantia total de les retribucions dels dos directius que actuen 
sota la dependència de la Direcció General, no excedeix de les retribucions 
previstes per a un lloc de l'Administració de la Generalitat de subdirecció 
general a la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici 2016. 

Prova de nòmina 

Per a una mostra de deu perceptors hem verificat —sense cap incidència 
significativa—, que el sou base, complements, antiguitat i altres conceptes 
retributius són conformes al conveni laboral i la resta de la normativa 
reguladora. 

De la mateixa manera, hem comprovat que la cotització a la Seguretat 
Social i les retencions en concepte d'IRPF són conformes a la normativa 
aplicable. També hem constatat que els treballadors inclosos en la mostra 
es trobaven en situació activa en el moment de realitzar el nostre treball. 

Durant l'exercici 2016 el personal laboral no ha percebut cap retribució en 
concepte de productivitat. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ SOBRE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d'aplicació 

La contractació de l'IVF està subjecta al Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic (TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. L'Institut té la consideració de poder adjudicador que no és 
Administració Pública, definit en l'article 3.3 de la dita Llei. Per tant, en la 
preparació dels contractes, l'IVF haurà de seguir les regles establides en 
l'article 137 del TRLCSP, mentre que en la seua adjudicació s'aplicarà el 
que estipula l'article 190 per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada i en l'article 191 per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en el 
TRLCSP, que són aplicables a tot el sector públic. 

2. Instruccions de contractació 

El 27 de març de 2015, el Consell General de l'Institut Valencià de Finances 
va aprovar en virtut del que disposa l'article 191 del TRLCSP unes 
instruccions d'obligat compliment intern, per les quals es regulaven els 
procediments de contractació de l'Institut dels contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. 

Les instruccions de contractació, informades favorablement per 
l'Advocacia General de la Generalitat el 24 de juliol de 2015, han sigut 
revisades de conformitat per aquesta Sindicatura de Comptes. 

3. Perfil de contractant 

L'Institut ha disposat en el seu perfil de contractant la següent informació: 

a) Instruccions de contractació per als contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. 

b) Enumeració dels expedients de contractació que es troben en curs de 
licitació. 

c) Enllaços directes a la Plataforma de Contractació de la Generalitat (on 
es poden consultar les licitacions realitzades fins a febrer de 2017) i 
a la del sector públic estatal (on es publiquen les noves licitacions). 

d) Enllaç directe al portal de transparència de l'IVF, on s'incorporen les 
relacions dels contractes adjudicats en 2015 i 2016. 

Les incidències que s'han posat de manifest sobre el perfil de contractant 
s'expressen en l'apartat 5.3.a) d'aquest Informe. 
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4. Contractes formalitzats en l'exercici 

D'acord amb la informació obtinguda del Registre Oficial de Contractes de 
la Generalitat, s'ha elaborat el següent quadre en el qual s'indica el 
nombre i l’import dels contractes formalitzats en 2016, detallats per tipus 
i procediment d'adjudicació. 

Quadre 4. Contractes formalitzats en l’exercici, en euros 

Tipus de contracte 
Procediment 
adjudicació 

Import adjudicació 
(IVA exclòs) 

Número 

Serveis 

Obert 36.899 3,7% 1 14,3% 

Adjudicació directa 25.250 2,5% 1 14,3% 

Negociat 140.580 14,0% 4 57,1% 

Subministraments Obert 800.000 79,8% 1 14,3% 

Total 1.002.729 100,0% 7 100,0% 

L’IVF també ens ha comunicat que ha tramitat seixanta-tres contractes 
menors per un import d’adjudicació conjunt de 613.072 euros. 

5. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per l’IVF ha 
sigut l’adequada durant l’exercici de 2016, hem seleccionat els set 
contractes no menors inscrits en el Registre Oficial de Contractes. 

Quadre 5. Mostra d’expedients de contractació formalitzats en 2016, en 
euros 

Núm. Data 
d’adjudicació 

Procediment 
d’adjudicació 

Objecte Preu 
d’adjudicació 

6/16 17/02/2016 Negociat 
Servei d’informació financera en 
temps real 22.500 

4/16 23/02/2016 Negociat 
Servei d’informació sobre els 
mercats financers 

25.080 

5/16 18/04/2016 Negociat 
Assistència tècnica per al procés 
de venda del crèdit de Fundació 
Elx CF 

72.000 

8/16 23/06/2016 Negociat Servei d’assessoria jurídica 
externa 

21.000 

19/16 01/08/2016 
Adjudicació 
directa 

Subscripció base de dades cega 25.250 

10/16 21/10/2016 Obert 

Subministrament d’una 
plataforma informàtica per a la 
gestió integral i documental de 
la inversió creditícia de l’IVF 

800.000 

11/16 20/12/2016 Obert Servei de neteja 36.899 

Total 1.002.729 
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El treball realitzat ha consistit a comprovar que la tramitació dels contractes 
s'ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, 
selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del 
contracte, així com els documents justificatius i l'adequada comptabilitat 
de la despesa. Hem comprovat si la tramitació dels contractes s'ajusta al 
que estableixen les instruccions de contractació de l'IVF. S'ha fet especial 
èmfasi en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, la seua baremació i valoració 
en els procediments d'adjudicació que ho requerisquen. 

6.  Observacions posades de manifest en el curs de la fiscalització 

A més de l'excepció posada de manifest en l'apartat 5.1 de l'Informe i d'altres 
qüestions significatives descrites en l'apartat 5.3, a continuació indiquem 
altres aspectes observats com a resultat de la fiscalització efectuada. 

6.1 Contractes formalitzats en l'exercici 2016 

Servei d'informació financera en temps real (6/16) i Servei d'informació sobre els 
mercats financers (4/16) 

En els dos casos, el procediment d'adjudicació comunicat en el Registre 
Oficial de Contractes ha sigut el negociat, d'acord amb el que disposa 
l'article 170.d) del TRLCSP "quan per raons tècniques o artístiques o per 
motius relacionats amb la protecció de drets d'exclusiva el contracte sols 
es pot encomanar a un empresari determinat". No obstant això, el 
procediment efectivament seguit ha sigut el d'adjudicació directa segons 
les normes aplicables als contractes menors, d'acord amb l'especialitat de 
la contractació de l'accés a bases de dades i la subscripció a publicacions 
(disposició addicional 9a del TRLCSP). 

Subministrament d'una plataforma informàtica per a la gestió integral i 
documental de la inversió creditícia de l'IVF (10/16) 

Pel que fa a la durada del contracte –quatre anys–, l'article 23 del TRLCSP 
estableix que "la durada dels contractes del sector públic s'ha d'establir tenint 
en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu 
finançament i la necessitat de sotmetre’n periòdicament a concurrència la 
realització". No queda detallat en la memòria quines són les raons per les quals 
s'ha establit el termini de quatre anys, més enllà que fóra el termini màxim 
legal del contracte de serveis que inicialment es va considerar com a tal. 

Quant al valor estimat del contracte que figura en la memòria justificativa, 
s'hauria d'haver completat amb una correcta determinació i justificació 
del preu. No és possible concloure que l'òrgan de contractació haja establit 
un preu adequat per al compliment efectiu del contracte i que l'import 
estimat atenga al preu general de mercat, en el moment de fixar el 
pressupost de licitació (article 87 del TRLCSP). L'estimació s'ha de fer 
tenint en compte els preus habituals en el mercat i s'ha de referir al 
moment de l'enviament de l'anunci de licitació (article 88 del TRLCSP). 
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Servei de neteja (11/16) 

L'Institut ha constatat que l'adjudicatari no ha complit amb l'obligació de 
presentar, juntament amb la corresponent factura, un informe mensual 
d'activitat i les corresponents assegurances socials mensuals que 
acrediten estar al corrent de pagament de les obligacions en matèria de 
Seguretat Social. Segons la clàusula 19.2 dels plecs de condicions 
particulars, no complir amb les clàusules contingudes en el contracte i la 
demora en el compliment de les obligacions, comporta causa de resolució 
del contracte. 

6.2  Contractes menors 

A fi d'analitzar si l’IVF ha tramitat els contractes menors adequadament 
en l'exercici 2016, hem seleccionat set contractes menors inscrits en el 
Registre Oficial de Contractes. 

La revisió dels set expedients no ha posat de manifest incompliments de 
conformitat amb les instruccions de contractació. En particular, s'ha 
verificat que en funció de la seua qualificació (contracte menor qualificat 
o no qualificat segons les instruccions de contractació), l'expedient 
disposa de la memòria de necessitats, les ofertes realitzades, l'autorització 
de la despesa, la publicitat i la prestació efectiva del servei o recepció del 
bé adquirit. 

D'altra banda, tal com s'ha expressat en l'apartat 5.1 de l'Informe, al llarg 
de 2016 l'Institut ha incomplit el que disposa l'article 86.2 del TRLCSP, en 
haver fraccionat l'objecte contractual de diverses contractacions i fer-ne 
els tràmits com a contractes menors. No obstant això, des de finals de 2016 
i durant l'exercici 2017, l'Institut ha adoptat les accions oportunes per a 
licitar els anteriors contractes de conformitat amb la normativa aplicable, 
d'acord amb el detall següent: 

Quadre 6. Despesa fraccionada en 2016 i la seua situació actual, en euros 

Servei o subministrament 
Despesa 
anual 2016 
(sense IVA) 

Situació actual 

Manteniment dels sistemes 
d’informació i comunicacions 

48.230 Expedient 27/16. Contracte 
formalitzat el 16/5/2017 

Desenvolupament de sistemes i 
explotació de la plataforma de 
certificació electrònica 

230.130 
Expedient 14/16. Contracte 
adjudicat el 28/6/2017 

Neteja 41.275 
Expedient 11/16. Contracte 
formalitzat el 28/12/2016 

Allotjament i connectivitat de la 
infraestructura de clau pública 

76.965 Expedient 13/16. Licitat en abril de 
2017. Pendent de adjudicar. 

Adquisició de targetes 
criptogràfiques 

65.307 
Expedient 9/16. Contracte 
formalitzat el 4/5/2017 

Total 461.907  
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APÈNDIX 3.  SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

Per fer aquest seguiment, i a instàncies de la Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic, s'ha creat un grup de treball en cada una de les conselleries per 
coordinar els passos que cal seguir en l'aplicació pràctica de les 
recomanacions. Amb aquest objectiu s'ha nomenat una responsable de 
l'esmentada Conselleria per dur a terme aquest treball juntament amb 
personal de l'Institut i l'equip de la Sindicatura de Comptes responsable 
del treball de fiscalització. Sobre això, hem d'indicar que no hem tingut 
constatació dels resultats que s'hagen produït com a conseqüència 
d'aquesta coordinació entre l'IVF i la persona responsable de la 
Conselleria. No obstant això, aquesta Sindicatura ha realitzat el seguiment 
de les recomanacions contingudes en l'informe de l'exercici anterior, i en 
el quadre següent en mostrem la situació actual. 

Quadre 7. Seguiment de les recomanacions de l'Informe 2015 

Recomanacions exercicis anteriors Exercici 2016 

Caldria adoptar les polítiques, mètodes i procediments continguts 
en la circular 4/2004 del Banc d'Espanya sobre el deteriorament 
de valor i l'anàlisi i cobertura de riscos 

Aplicada parcialment 

El registre comptable de les altes d'immobilitzat intangible per 
l'adquisició de programes informàtics s'ha de fer una vegada 
hagen sigut instal·lats i rebuts de conformitat 

Aplicada parcialment 

S'haurien de prendre mesures perquè l'aplicació informàtica 
impute adequadament al compte de resultats les comissions 
d'obertura per reestructuració de crèdits 

Aplicada parcialment 

Els ingressos pel lliurament i la prestació de productes i serveis 
de certificació electrònica s'haurien de sotmetre a unes normes 
procedimentals 

Aplicada parcialment 

Elaborar o actualitzar el manual de procediments dels processos 
de compres, despeses i de personal, així com dels fluxgrames 
existents elaborats en exercicis anteriors 

No aplicada 

S'hauria de millorar el control intern sobre la contractació menor 
per tal que la sol·licitud de la despesa i la certificació d'existència 
de crèdit, així com l'aprovació de la despesa i la seua contractació, 
es realitzen amb anterioritat a la seua execució 

Aplicada 

Els procediments de contractació haurien d'adaptar-se 
completament a les instruccions internes aprovades per l'Institut 
en març de 2015. L'IVF ha de tenir en compte el que disposen les 
instruccions en relació amb l'aprovació motivada per l'òrgan de 
contractació de la realització del contracte, el seu finançament i la 
resolució motivada de l'adjudicació per l'òrgan competent 

Aplicada 



 Institut Valencià de Finances. Exercici de 2016 

150 

Recomanacions exercicis anteriors Exercici 2016 

La informació que s’ha d’incorporar en la memòria sobre el 
període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials 
s’hauria d'adaptar a la prevista en la Resolució de 29 de gener de 
2016, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 

Aplicada 

La nota de la memòria 2.5 "Correcció d'errors" hauria d'explicar 
adequadament, per a cada error, la seua naturalesa i l'exercici 
d'origen 

Aplicada 
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Volum I  Introducció i resum de les conclusions 

Volum II Compte de l’Administració de la Generalitat  

Volum III Organismes autònoms 

Volum IV Societats mercantils, entitats publiques empresarials 
d’altres entitats de dret públic 

Volum V Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Volum VI  Consorcis adscrits a la Generalitat 

Annexos: Annex I Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II Al·legacions dels comptedants i informes 
sobre les esmentades al·legacions  

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua reunió 
del dia 13 de desembre de 2017.  

València, 13 de desembre de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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