
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL 
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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

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 atenent el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació per a 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si les 
“Despeses de personal” registrades en els comptes anuals de l’exercici de 2007 de 
l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (d’ara en endavant INVASSAT o 
l’Institut) es presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables aplicables, 
així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics 
durant el citat exercici en relació amb l’àrea fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern d’aquestes despeses de l’INVASSAT, i hem assenyalat 
en els diferents apartats d’aquest Informe aquelles situacions que hauran de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l’Institut. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’INVASSAT estan formats pel balanç a 31 de desembre de 
2007, el compte de resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i 
la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita data i s’adjunten íntegrament en 
l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pel president de l’Institut 
el 12 de juny de 2008, i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), d’acord amb la normativa d’aplicació el 27 de juny de 
2008. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització duta a terme ha 
consistit a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les despeses de personal registrades per l’INVASSAT durant 2007 en 
el capítol 1 de la liquidació del pressupost de despeses, i a comprovar l’adequada 
formalització i presentació dels comptes anuals. 

D’acord amb l’anterior, s’han efectuat les proves d’auditoria financera que s’han 
considerat pertinents conformement amb els "Principis i normes d’auditoria del sector 
públic", elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control 
Extern de l’Estat Espanyol i amb les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades 
pel Consell de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la 
realització de proves selectives, revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria 
aplicables en aquest cas, en funció dels objectius perseguits i de l’abast anteriorment 
assenyalat. 
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1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de 
l’INVASSAT de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics en relació amb l’àrea 
fiscalitzada durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007, així com l’adequada 
formalització i presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, mitjançant proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2007. 

- Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa, i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, Text Refós, aprovat per 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

- Llei 2/2004, de 28 de maig, de creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut 
en el Treball. 

- Decret 122/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
Orgànic i Funcional de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

- Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995 del Consell pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. 

- Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià pel qual s’aprova el 
“Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del 
personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de la Funció Pública 
Valenciana.  

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

- Ordre de 13 de desembre de 2002, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació per la qual s’aprova la instrucció de comptabilitat per a la Generalitat 
Valenciana. 

- Ordre de 16 de juliol de 2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 
per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana (PGCPG). 

- 88 - 



Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. Exercici de 2007 

- 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 Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 
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2.  CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, no s’han 
posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l’adequació 
del Capítol 1, “Despeses de personal” del pressupost de despeses de l’INVASSAT als 
principis comptables aplicables. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, no hem 
detectat durant l’exercici de 2007, incompliments significatius de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, en relació a l’àrea fiscalitzada. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL  

3.1 Naturalesa i objecte 

L’INVASSAT va ser creat per la Llei 2/2004, de 28 de maig, com a entitat autònoma de 
caràcter administratiu, de les previstes en l’article 5.1 de la LHPGV i es configura com 
l’òrgan científic i tècnic en matèria de prevenció de riscs laborals de l’Administració de 
la Generalitat. 

El règim jurídic previst en el citat precepte legal determina que l’INVASSAT tinga 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins i 
queda adscrit a la Conselleria competent en matèria de treball, actualment la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació. Sota la superior autoritat del conseller, dependrà 
funcionament  de la secretaria autonòmica competent en la dita matèria, segons l’article 
1 de l’esmentada Llei 2/2004. 

El seu reglament orgànic i funcional s’aprova pel Decret 122/2006, de 8 de setembre, 
del Consell de la Generalitat. 

En la seua condició d’entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, 
l’INVASSAT es troba sotmés al que disposen els articles 55 i següents de la LHPGV 
pel que fa al seu règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat i intervenció. 

Segons l’article 1 de la Resolució de 30 de novembre de 2001, de la IGG, les entitats 
autònomes administratives formaran i rendiran els seus comptes d’acord amb els 
principis i normes de comptabilitat continguts en el PGCPGV. 

Fins a l’exercici de 2007 no ha disposat de pressupost propi i ha desenvolupat la seua 
activitat a càrrec del crèdits del programa 315.10 de la Direcció General de Treball. 

D’acord amb l’article 3 de la seua llei de creació, l’INVASSAT té com a finalitat 
promoure la seguretat i la salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana. 

L’estructura organitzativa bàsica de l’Institut i la seua organització comptable està 
detallada en l’apartat 4.A, “Organització” de la memòria dels seus comptes anuals que 
s’adjunta en l’annex d’aquest Informe. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Les activitats desenvolupades per l’INVASSAT, d’acord amb la memòria d’activitats de 
2007, es resum així: 

- Pla d’activitats formatives en els seus centres territorials de seguretat i salut en 
el treball. 

- Seguiment de les activitats de màsters en prevenció de riscs laborals impartits 
per entitats acreditades. 
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- Campanyes de divulgació i informació: distribució de fullets informatius i 
difusió per correu de les seues ofertes formatives i esdeveniments. 

- Col·laboració i cooperació amb els agents econòmics i socials, així com amb la 
resta d’òrgans de la Generalitat, quant a la millora de les condicions de treball i 
la promoció de la seguretat i salut en el treball. 

- Bases de dades sobre sinistralitat laboral: s’ha preparat el pla d’actuació 
2007/2008 de lluita contra la sinistralitat laboral. 

- Sistema d’informació i consulta tècnica a empreses, treballadors, serveis de 
prevenció, entitats auditores i entitats formatives.  

- Assistència tècnica i assessorament a requeriment de les autoritats laborals, de 
la inspecció de treball i Seguretat Social i de les autoritats judicials. 

- Plans d’actuació preferent: suport per a l’execució dels plans d’actuació que 
establisca l’autoritat laboral. 

- Verificació d’entitats acreditades: realitza la verificació de l’activitat dels 
serveis de prevenció, entitats auditores i entitats formatives. 

- Competències d’autoritat pública: el conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació 
va habilitar al final de 2007, 38 tècnics de l’INVASSAT per a l’exercici de 
funcions de comprovació, amb capacitat de requeriment en matèria de prevenció 
de riscs laborals, a l’abast assenyalat en l’article 9.3 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscs Laborals i la seua normativa de 
desenvolupament. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Aspectes generals 

Tot seguit comentem aquells aspectes d’interés observats en la fiscalització i no 
relacionats directament amb l’àrea objecte de fiscalització: 

- Hem d’assenyalar que l’Institut no ha inclòs en el balanç a 31 de desembre de 
2007, l’import per reintegrar a la Generalitat per les transferències corrents i de 
capital rebudes, no aplicades a la seua finalitat, en aplicació del Decret 
204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat. 

 Segons l’estimació realitzada, el saldo pendent de reintegrament a 31 de 
desembre de 2007 pujaria aproximadament a 2.900.000 euros. Aquesta quantitat 
podrà ser compensada amb els lliuraments de l’exercici següent, d’acord amb la 
possibilitat assenyalada en el dit Decret. 

 Aquest saldo pendent de reintegrament es deu bàsicament a l’excés de 
previsions d’ingressos considerades en el pressupost de l’Institut respecte de les 
despeses efectivament incorreguts  en l’exercici de 2007, tal com podem 
observar en el quadre 1 de l’apartat 4.2 d’aquest Informe. 
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4.2 Liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost de despeses i ingressos de 2007, així com el resultat 
pressupostari del citat exercici, la detallem, en euros, en el quadre següent: 

 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

Capítol pressupostari Pressupost 
inicial 

Modifica-
cions Definitiu 

Despeses 
compro-

meses 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Romanents 
de crèdits 

Paga- 

ments 

Obligacions 
pendents 
pagament 

 1 Despeses de personal 8.763.100 - 8.763.100 4.272.870 4.272.870 4.490.230 4.272.870 -

 2 Despeses funcionament 1.170.360 (14.400) 1.155.960 1.056.899 1.037.038 118.922 951.120 85.918

 3 Despeses financeres - 14.400 14.400 210 210 14.190 48 162

 6 Inversions reals 1.285.210 - 1.285.210 498.809 478.453 806.757 257.762 220.690

Total 11.218.670 - 11.218.670 5.828.788 5.788.571 5.430.099 5.481.800 306.771

 
 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Capítol pressupostari   Pressupost 
inicial 

Modifi-
cacions Definitiu 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
anul·lats/     
cancel·lats 

Drets 
pendents 
cobram. 

3.Taxes, preus públics i  

   d’altres ingressos - - - 90.087 90.087 30 -

4. Transferències corrents 9.933.460 - 9.933.460 7.530.277 7.530.277 2.403.183 -

5. Ingressos patrimonials - - - 58.156 58.156 - -

7. Transferències de capital 1.285.210 - 1.285.210 1.028.168 1.028.168 257.042 -

Total 11.218.670 - 11.218.670 8.706.688 8.706.688 2.660.255 -
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RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/07 

Conceptes Drets 
reconeguts nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Importes 

Operacions no financeres 8.706.688 5.788.571 2.918.117 

Operacions amb actius financers - - - 

Operacions comercials (*) - - - 

Resultat pressupostari de l’exercici 8.706.688 5.788.571 2.918.117 

Variació neta de passius financers - - - 

Saldo pressupostari de l’exercici  2.918.117 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria - 

Desviacions de finançam. positives per recursos de l’exer. en despe. amb finançam. afectat - 

Desviacions de finançam. negatives en despeses amb finançam. afectat - 

Superàvit de finançament de l’exercici 2.918.117 

(*) Sols per a ens que realitzen operacions de caràcter industrial o comercial 

Quadre 1 

 

Tal com hem indicat en l’apartat 1.2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés les 
“Despeses de personal” registrades en els comptes anuals de l’exercici 2007. 

Aquestes despeses han comportat el 74% de les obligacions reconegudes del pressupost 
de despeses de 2007 i el 80% de les despeses imputades en el compte de resultat 
economicopatrimonial de 2007. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre 
aquestes despeses, en els apartats següents comentem els aspectes més significatius 
observats. 

4.3 Despeses de personal 

El règim jurídic del personal de l’Institut es regula en el capítol II del títol IV del 
Reglament. 

El personal al servei de l’Institut tindrà relació amb el caràcter funcionarial o laboral 
segons corresponga i es regularà de conformitat amb el que preveu la legislació de 
funció pública i el règim de personal al servei de la Generalitat (article 19 de la Llei 
2/2004). 

Al personal la relació del qual siga de caràcter funcionarial li serà aplicable la legislació 
valenciana de funció pública, mentre que al personal la relació del qual siga laboral li 
serà d’aplicació la legislació laboral, l’específica valenciana en matèria de personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat, els convenis col·lectius del personal laboral 
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al servei de l’Administració de la Generalitat i els acords adoptats per al seu 
desenvolupament i interpretació i, si escau, els convenis col·lectius propis de l’Institut 
que puguen acordar-se. 

El règim de retribució del personal s’adaptarà al que, amb caràcter general, regesca per 
al personal al servei de la Generalitat. 

En aquest sentit les proves efectuades no han posat de manifest incompliments de la 
normativa vigent en matèria de personal. 

Les obligacions reconegudes del capítol 1, “Despeses de personal”, del pressupost de 
l’Institut que han pujat a 4.272.870 euros, no han sobrepassat l’import consignat en la 
Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2007. En aquest sentit, s’ha complit amb el 
caràcter limitat que per a aquestes despeses estableix l’article 49 de la LHPGV. 

Així mateix aquest import d’obligacions reconegudes coincideix amb l’import que 
s’inclou en el compte del resultat economicopatrimonial com a despeses de personal. 

Hem d’indicar que la dotació pressupostària corresponent a aquest capítol de despeses 
ha resultat excessiva per a l’exercici de 2007. 

Aquest fet es manifesta clarament si observem l’execució pressupostària (quadre 1). 
Així, el grau d’execució  del capítol se situa en el 49%, ja que la dotació de l’exercici 
puja a 8.763.100 euros enfront dels 4.272.870 euros d’obligacions reconegudes netes. 

La dotació econòmica ha de basar-se en la relació de llocs de treball de l’Institut, les 
previsions per a cobrir els triennis i la resta de despeses de personal necessàries per al 
desenvolupament de la seua activitat. 

Segons la memòria dels comptes anuals, a 31 de desembre de 2007, el personal de 
l’INVASSAT pujava a 110 treballadors. El detall de la plantilla per categories i grups es 
detalla en l’apartat 4.D.8, “Personal” de la memòria dels comptes anuals que s’inclouen 
en l’annex d’aquest Informe. 

Les proves realitzades per aquesta institució sobre una mostra d’altes, baixes i nòmines 
del personal de l’Institut han posat de manifest que s’acompleix amb el que estipula la 
Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 2007. Pel que fa a les retribucions 
del personal i les nòmines estan correctament elaborades. 
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5. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, cal efectuar les recomanacions 
següents: 

a) Seria recomanable efectuar un càlcul més ajustat de les necessitats reals 
pressupostàries corresponents a despeses de personal, basat en la relació de llocs 
de treball de l’Institut, en una estimació econòmica dels costs socials i en una 
adequada previsió de la resta de les despeses imputables al dit capítol 
pressupostari. Això proporcionaria un pressupost més ajustat a la realitat 
econòmica de l’Institut. 

 En al·legacions, l’Institut indica que la dotació pressupostària considerava 
l’organigrama aprovat en la creació de l’Institut. La previsió era anar ocupant 
progressivament els llocs vacants, reclassificant-ne alguns i creant-ne d’altres de 
nous. La dotació de tots els llocs i la seua ocupació, així com les 
reclassificacions, s’espera que es produïsquen en els exercicis següents. 

b) Tal com comentem en l’apartat 4.1, l’Institut ha de recollir al tancament de 
l’exercici en el compte de balanç corresponent, la situació de l’estat de les 
subvencions rebudes de la Generalitat que no han sigut aplicades a la seua 
finalitat, en aplicació del Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la 
Generalitat, sobre el reintegrament de transferències corrents i de capital. 

 En aquest sentit, l’Institut ha comunicat en al·legacions que proposarà a la 
Intervenció Delegada de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
l’assentament del registre comptable corresponent. 

c) Cal efectuar una revisió del programa informàtic utilitzat per la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació per al càlcul de la nòmina de l’INVASSAT a fi 
d’evitar petites disfuncions relatives a l’ajust dels registres relatius a les quotes 
que s’han de pagar per la Seguretat Social, que són correctes.  

 En al·legacions, l’Institut assenyala que sol·licitarà a la Conselleria que realitze 
els tràmits oportuns per a esmenar aquesta incidència. 
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